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RESUMO 

 

 

 
O presente trabalho propõe o emprego do projeto de jogos digitais como elemento transversal 

integrador da formação do pedagogo. Articulado à proposta de epistemologia da complexidade 

e de abordagem interdisciplinar, contribui para o campo de estudos que advoga a utilização de 

jogos digitais em processos educacionais, ampliando o conceito associando-os a processos 

culturais também, entendendo que o contexto da complexidade demanda formação profissional 

que conceba o educador como um projetista de experiências educacionais. 

Epistemologicamente desenha proposta nos moldes da interdisciplinaridade estrutural, onde 

processo pedagógico, criação e design de jogos digitais convergem e se articulam, de modo a 

culminar no desenvolvimento de experiências educacionais. Propõe familiarizar o professor 

com os jogos digitais, com a tecnologia que os abarca e com a cultura que lhes é subjacente, e 

instrumentalizá-lo para que possa utilizar o jogo como elemento educacional nos processos de 

ensino e aprendizagem que concebe. O presente trabalho estrutura-se com a conceituação da 

interdisciplinaridade e pela utilização de Triangulação Teórica para construção de referencial 

para compreensão dos jogos digitais a partir dos campos da Educação, Arte e Cultura. Realiza 

investigação dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia de excelência do 

estado de São Paulo, organizados como resposta às Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Pedagogia promulgadas em primeiro de julho de 2015. Carateriza os jogos digitais em uma 

perspectiva interdisciplinar objetivando a percepção destes como mediadores culturais e 

dispositivos educacionais, tecendo considerações acerca da formação do Pedagogo à luz desta 

proposta e dos projetos pedagógicos hoje existentes.   

 

 

Palavras Chave: Jogo Digital. Interdisciplinaridade. Formação do Pedagogo. Educação. 

Cultura.  
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ABSTRACT 

 

 

 
The present work proposes the use of the digital games project as an integrating transversal 

element of the pedagogue formation. Articulated to the proposal of epistemology of complexity 

and interdisciplinary approach, it contributes to the field of studies that advocates the use of 

digital games in educational processes, extending the concept associating them with cultural 

processes as well, understanding that the context of complexity demands professional training 

that conceive the educator as a designer of educational experiences. Epistemologically it draws 

up its proposal in the framework of structural interdisciplinarity, where the pedagogical process, 

creation and design of digital games converge and articulate, in order to culminate in the 

development of educational experiences. It proposes to familiarize the teacher with digital 

games, with the technology that embraces them and with the culture that underlies them, and 

instrumentalize it so that they can use the game as an educational element in the teaching and 

learning processes they conceive. The present work is structured with the conceptualization of 

interdisciplinarity and the use of Theoretical Triangulation for the construction of reference for 

understanding digital games from the fields of Education, Art and Culture. It carries out a 

research on the Pedagogical Political Projects of the courses of Pedagogy of Excellence of the 

State of São Paulo, organized in response to the National Curricular Guidelines for Pedagogy 

promulgated on July 1, 2015. It characterizes the digital games in an interdisciplinary 

perspective aiming at the perception of these as cultural mediators and educational devices, 

making considerations about the formation of the Pedagogue in the light of this proposal and 

the pedagogical projects that exist today. 

 

Keywords: Digital Game. Interdisciplinarity. Formation of the Pedagogue. Education. Culture. 
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No presente capítulo apresentamos o autor do estudo, traçamos seu trajeto profissional, 

caracterizamos a pesquisa, temática e método que a sustentam ressaltando sua relevância,  

discorremos sobre a problemática inerente ao tema, esclarecemos e pontuamos considerações 

acerca da revisão de literatura, esmiuçando pontos específicos referentes a dimensão 

metodológica do trabalho, finalmente, determinamos a forma como presente estudo se estrutura 

em capítulos.  

 

1.1 O Autor 

 

Os verdadeiros grandes mestres são aqueles que fazem o material parecer 

simples e profundo, que criam mecanismos para que os alunos aprendam uns 

com os outros e que inspiram os alunos a aprender por conta própria. 

 

Barbara Oakley 

 

Visto ser inevitável que a trajetória do pesquisador e seus estudos confluam e acabem 

por se influenciar é recomendável iniciar a apresentação do presente estudo com uma breve 

caracterização deste que o propõe.  

Um dos aspectos mais interessantes da história de vida de qualquer pessoa é, que da 

perspectiva presente percebe-se a jornada como sendo linear, mas quando esta foi trilhada se 

caracterizou por incontáveis bifurcações. Nesse sentido, percebo que meus estudos e interesses 

sempre se articularam em torno da estruturação do conhecimento e sua disseminação.  

Costumo indicar como início de minha jornada acadêmica consciente1 a primeira 

graduação que cursei em Química na Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. No curso 

de minha educação formal consolidou-se em mim profunda admiração pela ciência e por seus 

modos produtivos, em especial a química, no modo como os elementos se organizavam e 

compunham substâncias complexas numa maravilhosa dança rítmica. Aos meus 18 anos, 

forçado a escolher a profissão em que desejava atuar, optei pela química. Ouso dizer que tal 

escolha foi um dos maiores desapontamentos nessa trajetória. Até hoje considero a química 

linda, uma espécie de poesia subjacente aos processos naturais, contudo, seu ensino na minha 

                                                 
1 Consciente no sentido de que sou protagonista das escolhas e trilhas educacionais que percorro.  
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perspectiva é uma das coisas mais maçantes com a qual já tive contato, desapaixonada, fria e 

profundamente desinteressante. Meu aprendizado da química na UPM foi sofrível. Se no 

percurso formativo para a atuação e posterior docência de química a estrutura de ensino não 

lograva me estimular, encantar e incentivar com a disciplina, que chance teria eu de replicar tal 

visão aos meus futuros alunos2? No fim do ano optei por abandonar o curso, não suportando 

ver meu objeto de afeto ser retalhado em sessões diárias de aulas sem paixão, desejo e empenho, 

sensação experimentada por ambos os participantes do processo ensino-aprendizagem, 

docentes e discentes. 

Dada a pressão social acerca das escolhas de vida, acreditei que de alguma forma 

necessitava compensar o tempo que “perdera” com este curso abandonado, não atentando para 

o fato de que aprendera algo muito importante – tinha vívido o modelo de como não desejava 

ser o processo ensino-aprendizagem. Optei por mudar de área, buscando profissões mais 

aderentes ao segundo eixo de predominância em meus testes vocacionais. Cursei então 

Comunicação Social pela manhã e Direito à noite (projeto que conduzi por dois anos inteiros). 

Ambas as áreas, Comunicação e Direito apresentavam-se instigantes, relacionavam-se com 

questões contemporâneas, e compunham campos de atuação profissional em que paixão e 

empenho efetivam-se como um diferencial positivo Na ocasião em que passou a ser necessário 

o aprendizado in loco com estágios acabei optando pela profissão que mais me instigava, a 

Comunicação Social, linha em que efetivamente me formei, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda.  

É curioso notar que o encantamento teórico, que envolve o questionamento, a 

proposição, a teoria e a experimentação, não foi algo que efetivamente encontrei na práxis da 

profissão publicitária. Pelo contrário, o que vivenciei parecia-me profundamente desprovido de 

fundamentos, marcado por um empirismo que muitas vezes me fazia questionar o 

profissionalismo dos envolvidos e a necessidade de formação específica para atuar na área3. Na 

época conclui que isto se constituía em uma falha em minha formação (e não em uma 

característica do mercado), e consequentemente, deveria me aprofundar, o que no meu entender 

                                                 
2 Acredito hoje, que isto não seja específico da UPM, mas sim do Ensino Superior de química em geral.  
3 Fato curioso que desconhecia na época era a não regulamentação da profissão. Até hoje, o diploma não é 

obrigatório para atuar em Publicidade e Propaganda, apenas desejável.  
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pedia uma pós-graduação. Na inexistência de cursos específicos para Publicidade optei pela 

área mais ampla, Comunicação.  

No ano seguinte a minha graduação como bacharel em Publicidade e Propaganda fui 

aceito no programa de mestrado em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, 

área de concentração de Comunicação Massiva, na linha de Comunicação Científica e 

Tecnológica. O mestrado, além de ter sido um dos mais prazerosos momentos de minha vida, 

permitiu que eu desse intento aos meus interesses. Descobri que as questões que sempre me 

instigaram versavam exatamente sobre como podemos nos apropriar de um conhecimento 

complexo e especializado e vertê-lo de forma a ser entendido e apreendido por aqueles que não 

dominam tal ferramental, propósito mor da Comunicação Científica, em especial quando 

considerado o papel das tecnologias neste processo.  

Considero que o início de minha carreira profissional docente se deu com o fim de meu 

mestrado. As atividades que exercera até então, traduzir livros e lecionar línguas, eram mais 

paliativos do que carreiras. Passei a atuar como assessor de diretoria de uma instituição 

educacional no interior do estado de São Paulo. Na época uma das incumbências que tinha, era 

auxiliar nos processos de preparação dos documentos para credenciamento e recredenciamento 

junto ao MEC realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP. Após me aprofundar no assunto, entendi haver um hiato entre as exigências 

feitas pelo INEP e MEC no tocante ao quadro docente e sua composição de mestres e doutores 

e as reais condições de acesso a tais profissionais que instituições de Ensino Superior de menor 

porte – constituídas de uma ou mais faculdades e fora dos grandes eixos, como a que eu 

trabalhava - tinham. Elaborei então um projeto de Doutorado em Educação que versava sobre 

possibilidades de pós-graduação em Ensino a Distância como forma de compensar tais 

carências regionais.  

Candidatei-me ao doutorado em Educação na Universidade Metodista de Piracicaba. A 

banca de avaliação de ingresso era composta por três professores titulares, na ocasião de minha 

entrevista em 2002. Dois deles explicitaram que devido sua falta de conhecimento específico 

em tecnologia aplicada a educação subscreveriam a avaliação do terceiro docente, que detinha 

os conhecimentos necessários para tal, sendo considerado especialista no assunto. A avaliação 

deste de meu projeto resumiu-se a uma única pergunta: “Você já deu aula no ensino superior”? 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

15 

 

Minha resposta negativa foi o suficiente para desqualificação do projeto. De certa forma sou 

grato a esta negativa. Do mesmo modo que o curso de química me deu os parâmetros do que 

não era o ensino que eu desejava, a postura do avaliador me deu parâmetros do profissional que 

eu não desejava me tornar e da ciência que não desejava praticar. Decidi ir para a sala de aula. 

Passaram-se quase vinte anos em que lecionei mais de trinta disciplinas diferentes, sendo 

sempre aferido por alunos, colegas e avaliadores externos como acima da média.  

O processo que se deu em todas as Instituições de Ensino Superior em que atuei, salvo 

uma, foi sempre o mesmo, ingressava como professor e em um curto período era alçado à 

condição de coordenador de curso, atuando em duas frentes: lecionando disciplinas e gerindo 

cursos, sendo incumbido de reformula-los.  

A reformulação de cursos superiores é particularmente instigante, devido 

principalmente à sua complexidade. É necessário ter clareza na elaboração do perfil do 

profissional que se deseja formar, considerando a região onde este irá atuar e estruturar tal 

proposta num programa de ensino composto de disciplinas, processos e procedimentos que se 

alinhem de forma orgânica e harmônica. Considero que a elaboração do projeto é a etapa mais 

fácil da empreitada. Sua implementação é temperada por toda uma miríade de percalços e 

problemas. Coordenar cursos superiores é um misto de emoções. Sua dimensão teórica 

estruturante é fascinante e prazerosa. Pensar novas e melhores formas de produzir 

conhecimentos e integrar alunos ao processo tem complexidade considerável e demanda um 

raciocínio crítico, atitudinal inovador e trabalho integrado. A gestão do dia a dia já é mais 

indigesta, dadas as limitações técnicas, orçamentárias, de capacidade e até mesmo éticas de 

todos os envolvidos no processo. Fazer ensino no Brasil é consideravelmente mais difícil do 

que pensar ensino, demandando competências além das teóricas, tais como atitudinais, 

interpessoais e emocionais. Integrar os esforços e interesses de alunos, professores, corpo 

técnico e institucional de modo a obter um resultado a contento é uma tarefa e tanto. Tive a 

oportunidade de coordenar sete cursos distintos na área de comunicação em três instituições 

diferentes, logrando considerável êxito nas avaliações realizadas por meio das avaliações 

institucionais bem como por meio de aferições externas como as do MEC e do Guia do 

Estudante.  
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Concomitantemente à coordenação de cursos continuei a atuar como docente, tendo 

lecionado mais de trinta disciplinas distintas da área de Comunicação e Marketing. Em 

retrospecto destes vinte anos de jornada profissional, constato que pratiquei os conceitos que 

procuro articular em meu doutorado. Em especial a ideia de que em uma sociedade em mutação 

impulsionada pelo avanço da tecnologia desloca o papel do professor e do ensino, de 

receptáculos e provedores de informação qualificada para orientadores de como acessá-la, 

avaliá-la e usá-la. Ensinar e formar tornam-se menos um transmitir competências e mais um 

ordenar processos de aquisição de informações e sua respectiva análise, especialmente no 

tocante ao desenvolvimento de modos de raciocínio e percepção críticos e articulados.  

A cada novo semestre me era atribuída uma nova disciplina para lecionar4, sendo o 

processo o mesmo: aprofundamento das bases teóricas acerca do tema, reformulação destas em 

um programa (ou roteiro) de aprendizagem para os alunos, estruturação do modelo e de planos 

de aula guiados por princípios de formação, aplicação em sala de aula, aferição dos 

procedimentos e análise dos resultados. Ensinar era compartilhar o aprendizado que eu tivera 

ao me preparar para as disciplinas. Ter lecionado mais de trinta disciplinas da área de 

comunicação me ajudou a ter uma visão sistêmica do processo, que é complexo, capacitando-

me para atuar como coordenador, permitindo a vivência da estruturação interdisciplinar do 

conhecimento. Em outras palavras, meu ingresso na interdisciplinaridade e teoria sistêmica se 

deu pela prática, conectando teórica e mentalmente diferentes disciplinas lecionava. 

A última instituição em que atuei como coordenador e docente foi a Universidade de 

Santo Amaro, onde coordenei os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações 

Públicas e Rádio e TV, experiência particularmente desgastante devido a carga de trabalho. Na 

ocasião de meu desligamento, julguei ser pertinente rever minha jornada profissional e tentar 

um doutoramento novamente.   

O contato com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e em especial com o programa 

Interdisciplinar em Educação, Arte e História da Cultura – EAHC, pode ser resumido em uma 

palavra: encantamento. Desde o processo seletivo, a apresentação do projeto, a entrevista, o 

aceite no programa e o efetivo desenvolver dos estudos, deparei-me com um grupo de 

                                                 
4 Não consigo sequer conceber a hipótese do que é atuar durante vinte anos como docente lecionando a mesmíssima 

disciplina com conteúdo inalterado.  
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profissionais pesquisadores que reacenderam minhas crenças em ter prazer naquilo que se faz, 

em questionar o status quo e sobretudo em propor alternativas.  

Se a concepção tradicional um doutorado é a de um processo de sofrimento e labuta, 

onde exaure-se o candidato no processo de obtenção do título, constato que não foi este o 

sentimento que tive dada a forma como o curso foi conduzido e orquestrado5.  

Desde meu ingresso no programa da UPM cursei dezoito disciplinas no âmbito de pós-

graduação (sete destas externamente), participei de mais de vinte e cinco eventos de caráter 

científico, apresentei dezenove trabalhos em congressos, participei de sete obras com capítulos 

e publiquei dois livros. Relato tal produção não num afã laudatório, mais por entender o caráter 

único subjacente a estudos interdisciplinares, que demandam instâncias de validação e 

relacionamento com outros atores e disciplinas com frequência maior.  

Enfim, creio que o exposto seja o suficiente para me apresentar.  

 

1.2 Doutorado Interdisciplinar 

 
A educação, portanto, é um processo de viver e não uma preparação para a 

vida futura. 

 

John Dewey 

 

 No processo de desenvolvimento da tese de doutorado entrelaçam-se experiência, 

conceitos e aprendizados, onde o estudo é gestado a partir do cursar de disciplinas optativas e 

obrigatórias do programa, que fornecem subsídios teóricos e conceituais ao trabalho, da prática 

do estágio docente, do ato da pesquisa, das orientações especificas e finalmente de sua redação, 

momento em que todos estes insumos se consolidam. Se na acepção tradicional concebe-se o 

doutoramento como um processo unidirecional que busca dirimir incertezas, a 

interdisciplinaridade compreende a necessidade não só de aceitar as incertezas, mas de 

incorpora-las. Se o doutoramento disciplinar pode ser expresso metaforicamente por uma linha, 

o interdisciplinar é melhor expresso por um círculo.  

                                                 
5 Hoje posso afirmar com clareza que tal resultado não é acidental, mas sim, fruto de um desígnio e de um árduo 

trabalho dos membros do programa e sua coordenação.  
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Em termos processuais e práticos o doutoramento interdisciplinar articula-se em dois 

eixos, um fixo determinado pelas disciplinas ofertadas pelo programa e outro mais flexível 

cunhado pelo aluno por meio de sua programática de estudos e de pesquisa. O doutoramento 

assim não é um curso de via única, cujo coroamento está na apresentação de uma tese à banca 

em que os resultados possíveis se articulam apenas no binômio aprovação-reprovação, 

compreendido num desenho de linha de montagem onde todos os componentes separados 

agregam-se resultado no produto final;  mas sim um processo complexo, sistêmico, que se 

retroalimenta a partir do feedback recebido, que se autoproduz e autorregula numa articulação 

análoga a da autopoiése6. Nesta acepção o doutoramento é uma jornada composta de vários 

pontos, cuja defesa é somente um deles.  

A estruturação do estudo se compõe então de microjornadas reflexivo-práticas que se 

iniciam em sala de aula e estendem-se para o campo da discussão científica, onde condicionados 

por parâmetros espaços-temporais se tem a oportunidade de trabalhar e investigar os elementos 

constituintes do objeto maior da problemática estudada, em busca de referenciamento, crítica e 

aprimoramento.  

 No tocante ao Método a tese de doutoramento disciplinar estrutura-se por meio de um 

projeto onde se delimita um objeto de estudo com um problema, hipóteses, objetivos de 

pesquisa primários e secundários, justificativas, metodologias de aferição e revisões de 

literatura de modo a permitir ao pesquisador e ao orientador planificarem o processo de estudos. 

Nos estudos interdisciplinares, em especial se considerada a via da epistemologia da 

complexidade com base sistêmica, o método não é tão facilmente expresso em uma forma 

linear. O que não equivale dizer que há a ausência de método, pelo contrário, o presente estudo 

sempre foi referenciado em tais modelos disciplinares, contudo, na sua apresentação final, optei 

por fazê-lo de modo semiestruturado, os capítulos foram construídos de modo a tratar dos 

fundamentos teóricos-metodológicos, do objeto do estudo, da pesquisa realizada e das 

                                                 
6 Termo criado na década de 1970 por Francisco Varela e Humberto Maturana, designa a capacidade dos seres 

vivos de produzirem a si próprios. Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético, caracterizado como 

uma rede fechada de produções moleculares (processos) em que as moléculas produzidas geram com suas 

interações a mesma rede de moléculas que as produziu. A conservação da autopoiése e da adaptação de um ser 

vivo ao seu meio são condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como sistema autônomo está 

constantemente se autoproduzindo, autorregulando, e sempre mantendo interações com o meio, onde este apenas 

desencadeia no ser vivo mudanças determinadas em sua própria estrutura, e não por um agente externo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adapta%C3%A7%C3%A3o
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conclusões a qual cheguei, sem que eu me ativesse ao formalismo característico das teses 

disciplinares.  

Se tradicionalmente compreende-se o doutorado disciplinar como um esforço de 

expandir os limites da ciência e do conhecimento através da exaustão investigativa de um tópico 

que esteja nas “fronteiras do saber conhecido”, estudos interdisciplinares tem intento diferente, 

objetivando conectar e integrar, questionando e atuando principalmente na suposta demarcação 

das fronteiras entre “áreas do saber” por compreender que tal delineamento interfronteiriço é 

artificial e limitado. Entendo que o propósito implícito da interdisciplinaridade é questionar e 

turvar tais fronteiras. Neste sentido a prática tradicional de Tese a ser defendida é melhor 

empregada se vista como Questões de Pesquisa a serem validadas. Assim, considero pertinente 

traçar algumas considerações sobre o estudo e seu método na próxima sessão. 

 

1.3 A Pesquisa, Temática e Método  

 
Eu penso que quando sabemos que realmente vivemos na incerteza, então 

devemos admiti-la. É de grande valor perceber que não sabemos as respostas 

para diferentes questões. Essa atitude da mente – essa atitude de incerteza – é 

vital para o cientista, e é essa atitude mental que o estudante deve primeiro 

adquirir. 

 

Richard Feynman 
 

 

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa de Formação do Educador para a 

Interdisciplinaridade com foco na utilização de tecnologias digitais. A investigação busca 

compreender e teorizar sobre o uso de tecnologias digitais em processos educacionais e de 

mediação cultural, com foco nos jogos digitais e sua aplicação em tais contextos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, determina que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Em seu 

artigo segundo, professa que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e que tem por finalidade o pleno 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

20 

 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (LDB, 2017).  

A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, 

autônomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, baseados no diálogo 

e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo e como tal, 

submetem-se a um projeto de nação, determinado em nossa carta magna, que em seu primeiro 

artigo instaura a República Federativa do Brasil, estipulando ter como fundamentos a soberania, 

a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa e 

pluralismo político (BRASIL, 2016).  

O projeto de nação e os elementos que lhe são subjacentes, tais como a estruturação do 

sistema educacional nacional e a preservação, incentivo e difusão da cultura vem sendo afetados 

na contemporaneidade pelo avanço tecnológico, pincipalmente dos meios de comunicação e da 

informática. As três últimas gerações humanas, foram sistematicamente expostas a novas 

formas de comunicação e a dispositivos informáticos, que impactaram a forma de produzir 

conhecimento, de se relacionar, de trabalhar, de comercializar, de se articular socialmente e de 

se viver. Efeitos que são sentidos antes de serem efetivamente compreendidos.  

No corrente ano do século XXI não há instância da vida do brasileiro em que não ecoem 

as consequências deste processo. Na esfera da cidadania, por exemplo, o resultado do pleito 

para presidência da república do Brasil de 2018, tornou explícita a força que as mídias digitais 

têm em processos eleitorais, fazendo eco ao que já fora constatado na eleição americana de 

2016. Não só na votação, mas em grande parte das interações entre o cidadão e a nação há a 

mediação digital, seja na declaração de imposto de renda, na certificação e documentação 

digital como na Carteira Nacional de Habilitação - CNH, ou no acompanhamento dos processos 

burocráticos. Na esfera econômica, onde ainda se fazem sentir os malefícios da crise enfrentada 

nos últimos anos, a recuperação tem sido impulsionada pelo comércio digital. O faturamento 

do e-commerce brasileiro de 2018 na Black Friday, por exemplo, foi 23% maior do que no ano 

anterior, resultando num faturamento de R$ 2,6 bilhões. Os dois dias de Black Friday (quinta e 

sexta) representaram 4,5% do faturamento anual do e-commerce (XP INVESTIMENTOS, 

2018).  
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Na esfera social instauram-se novas formas de relacionamento e corte (SILVEIRA; 

TAVARES, 2018). No contexto familiar praticam-se novas formas de contato e vínculo, 

processo diretamente relacionado no Brasil com a tendência de se casar mais tarde e ter menos 

filhos.  

No âmbito da educação não é diferente, consequentemente há a demanda de revisão dos 

processos educacionais e familiares tradicionais, visto que as tecnologias de informática e 

comunicação têm impacto nas formas de relacionamento social, aprendizado e cultura. Tal 

necessidade se torna ainda mais premente quando começam a ser constatados os efeitos 

deletérios que o acesso indiscriminado as mídias sociais têm sobre a psique dos jovens pré-

adolescentes (LUKIANOFF; HAIDIT, 2018).  

Fenômeno melhor expresso como: 

 

A comunicação realizada através de dispositivos móveis tem revelado um 

movimento progressivo do computador para além do desktop, rumo a novos 

contextos físicos e sociais. Na cultura da mobilidade a comunicação está cada 

vez menos confinada a lugares fixos e os novos modelos de telecomunicação 

têm produzido mudanças na estrutura de nossa concepção cotidiana do tempo, 

do espaço, dos modos de viver, aprender, agir, engajar-se, sentir.  

Essas práticas têm desafiado educadores que diante das práticas da leitura e 

escrita, das trocas informacionais, realizadas pelos dispositivos móveis veem 

nesse universo uma possibilidade de trabalhar com o desejo de crianças e 

adolescentes através da inserção destes dispositivos nas suas práticas 

pedagógicas. Diante disso, tem sido cada vez mais importante o investimento 

na formação de professores para o trabalho com as tecnologias móveis nos 

espaços de ensino. (PAZ; ALVES, 2015, p. 99) 

 

A compreensão de tais mudanças é complexa, principalmente quando entendemos que 

devemos considerar o binômio hardware/software e suas interações em nossas análises. Há 

notória tendência de a discussão centrar-se nos suportes e não nos aplicativos, como por 

exemplo, no caso do celular e dos consoles de vídeo game.  

No campo das mídias sociais, de particular premência é a necessidade da compreensão 

de seus efeitos nos mais jovens, tarefa complexa dada a velocidade com que tais tecnologias 

mudam e se aprimoram. Se tradicionalmente educação e cultura eram processos mediados pela 

família e escola, no correr do século passado passaram a ser influenciados pela mídia de massa, 
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no corrente século correm o risco de serem substitutos pelas mídias digitais neste papel se 

ajustes não forem feitos7.  

Há relativo consenso de que os processos educacionais podem ser potencializados com 

o aporte de dispositivos tecnológicos, e de que são necessários mais estudos para compreender 

seus efeitos e possíveis usos. O problema instaurado é o um distanciamento do habitus das 

tecnologias digitais praticadas pelas instituições de ensino e seus docentes e aqueles 

vivenciados pelos discentes.  

 

Novas para quem?  As “novas tecnologias” são desafios e possibilidades para 

o docente, mas não para o estudante. A escola é por si só e por natureza (ou 

deveria ser) um espaço privilegiado de aprendizagem, porque seria nela que o 

professor, o grande animador, promove no espaço formal o resgate das 

aprendizagens dos espaços não formais que podem favorecer e ampliar os 

diálogos educativos. (VALLETA; GIRAFFA, 2018, p. 97).  

 

A imensa gama de pesquisas acerca de tecnologias aplicadas à educação teoriza, 

experimenta e propõe modelos de implemento e uso de dispositivos digitais, buscando 

dimensionar e aferir os resultados de sua aplicação. É pertinente que questionemos e tornemos 

explícita a dimensão da não neutralidade destas tecnologias, considerando que devido aos 

modos como são produzidas ou concebidas, trazem em seu bojo conceitos e ideologias, a análise 

de seus efeitos e consequências não podem assim deixar de considera-los, em especial quando 

tratamos de sua aplicação em processos educacionais.  

Se, como exposto na LDB e na Constituição de 1988, a educação para a cidadania 

submete-se a um projeto de nação, é necessário que sejam considerados quais os efeitos que o 

emprego de tecnologias, em especial aquelas sob a qual não se tem agenciamento de sua 

produção, comprometem a viabilidade de tal projeto. Sendo fundamental que o articulador de 

seu implemento e aprendizagem – o docente – possua senso crítico, capacidade de julgamento 

e instrumentalização para articula-las ao processo em que se insere.  

                                                 
7 Conforme aponta estudo “Teens, Social Media & Technology 2018” do Pew Research Center (2018); se para o 

adulto médio “pesquisar na internet” refere-se a utilizar buscadores como o Google, para os jovens tal termo já 

referiu-se a pesquisar no Facebook, hoje refere-se a pesquisar no Youtube, e é provável que em breve refira-se a 

pesquisar no Instagram e Snapchat. 
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Considerados globalmente em seus contextos produtivos e econômicos, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico manifestam-se em diferentes formas e estágios de acordo com a 

nação a ser considerada. A capacidade de produzir tecnologia e seu uso interrelacionam-se – e 

por extensão determinam o agenciamento que se têm sobre ela - ou seja, as análises não podem 

se ater à tecnologia em si, mas devem considerar o contexto (e no caso a nação) que destas faz 

uso, principalmente quando estas cristalizam-se em instrumentos de suporte pedagógico, 

processos de ensino e meios e dispositivos pela qual efetiva-se a formação educacional8.  

Compreende-se que o uso de tais dispositivos tem imenso potencial qualitativo se 

aplicado a processos educacionais. Assim, o estudo que desenhamos e as fontes que 

consultamos acerca do uso de tecnologias em processos educacionais e culturais tiveram como 

critério de seleção o foco no Brasil. Tal escolha justifica-se pelo atual contexto propício a 

mudanças e principalmente, quando considerarmos que historicamente a nação malogrou 

sucesso em estimular a formação e crescimento de uma indústria nacional de Telemática e 

Informática no campo de jogos digitais no século passado. 

Particularmente preocupante é o fato de que no presente estágio produtivo, o país 

efetiva-se como um consumidor ou quando muito um montador de dispositivos tecnológicos 

importados. Se não logramos sucessos em fomentar um ecossistema produtivo nas décadas em 

que ocorreu o boom da informática e do hardware, cremos ainda ser possível a articulação e 

relativa autonomia nacional no tocante a software em especial os jogos digitais.   

Consideramos também ser pertinente tecer questionamentos acerca da neutralidade dos 

dispositivos tecnológicos, e na hipótese de constatação de ausência desta neutralidade, tecer 

ilações dos impactos que os valores subjacentes as estas tecnologias têm sobre os processos em 

que são implementadas. Os estudos de Flanagan e Nissenbaum (2016), afirmam textualmente 

a inexistência da neutralidade dos dispositivos e propõem um método para que tais valores 

morais e políticos sejam incorporados no processo produtivo e de design dos jogos digitais 

através da heurística Values at Play (FLANAGAN, NISSENBAUM. 2016). De forma análoga 

                                                 
8 A relação Ensino, Tecnologias e Projeto de Nação, foi enfatizada pelo reitor do Instituto Technion de Israel 

Peretz Lavie  na palestra: “The Role of Universities in Transforming Societies: The Technion Story” proferida no 

Instituto de Estudos Avançados da USP em 13 de fevereiro de 2019, que evidenciou-se o impacto desta instituição 

no Estado de Israel, que num período de duas décadas passou a ser referido como “Start-Up Nation” e amealhou 

quatro prêmios Nobel.   
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deveriam existir considerações acerca de seu emprego e desenvolvimento por parte dos 

educadores.   

Neste cenário de investigação crítica, buscamos dimensionar o impacto que a inserção 

de tecnologias em processos educacionais/culturais tem, sua consequente complexificação e a 

necessidade de especialização dos atores que dela participam, pressupondo que o 

desconhecimento acerca das tecnologias digitais compromete a capacidade de agência destes 

profissionais. No caso do docente, ao mesmo tempo que propomos a inserção dos jogos digitais 

nos processos educacionais, entendemos ser necessário que estes tenham conhecimento dos 

modos produtivos dos jogos, bem como sejam capazes de alia-los a concepções pedagógicas. 

Estendemos assim esta análise aos processos de concepção e desenvolvimento de jogos digitais, 

de modo a inferir qual o agenciamento necessário e qual o desejável a seus participantes quando 

objetivamos utilizar tais jogos em processos educacionais e culturais, intuímos que devido a 

sua complexidade e por integrar saberes de outras áreas além da educação, que dois 

profissionais têm papel de destaque neste cenário: o Educador e o Designer do Jogo.   

O estudo que propomos considera que projetos de desenvolvimento de jogos digitais 

voltados para educação e/ou mediação cultural são marcados por um caráter eminentemente 

empírico no seu desenvolvimento. Investiga-se se os profissionais de destaque no norteamento 

do jogo para sua função fim – Designer e Educador – deveriam possuir formação mais 

específica. 

 O tema de investigação que propomos tem como embasamento o campo de estudos 

interdisciplinares, articulando-se com a proposta de epistemologia da complexidade, conceito 

construído e defendido pelo trabalho do antropólogo, sociólogo e filósofo Edgar Morin – que 

defende que a incerteza faz parte do paradigma da complexidade e como tal devemos buscar 

uma abertura de horizontes (MORIN, 2001, 2005a, 2005b, 2015).  

 O objeto que propomos utilizar para tal fim, o Jogo Digital, naturalmente pede um 

enquadramento interdisciplinar. Primeiro por sua natureza, que condensa e a potencializa tudo 

o que existe e foi criado no Ocidente em um só objeto polimorfo, polissêmico e pluralista 

(PETRY, 2016), e segundo, por instaurar-se na esfera cultural - tanto que alguns autores 

sugerem que sua compreensão se dê com investigações que tenham como base desenhos 
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antropológicos (TELLES, 2015) -, e que a relação educação/cultura deve considerar a cultura 

do consumo e da mídia (COSTA, 2009). 

No período de estudos em que se desenvolveu o presente estudo (2016-2019) contata-

se uma conjuntura histórico-econômica propícia à implementação de projetos educacionais e 

culturais baseados em jogos digitais no Brasil. A promulgação da resolução de n° 2 de 01 de 

julho de 2015 do Ministério da Educação, definindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

formação docente inicial em nível superior (licenciatura, formação pedagógica para graduados 

e segunda licenciatura) e para formação continuada instituiu a obrigatoriedade de revisão dos 

projetos de formação de docentes até então em curso, instaurando um momento de discussão e 

revisão. Considerados os profissionais envolvidos e as oportunidades tecnológico-econômicas, 

é primordial a compreensão dos papéis e principalmente, a formação dos indivíduos que irão 

atuar nesta área, buscando os elementos que possam ser agregados à formação do docente de 

modo a subsidiá-lo, capacitá-lo e lhe dar competência para exercer sua profissão.  

 

1.4 Dimensionamento do Projeto 

 
Hoje em dia, quando se fala de videogame, as pessoas pensam em jogos 

imersivos que dominam sua vida e exigem três polegares para controlar. Meu 

objetivo era criar jogos que quase sumiam no background. Estou interessado 

em trazer os videogames de volta ao seu papel de facilitador social, do mesmo 

modo como os jogos de festa ajudam as pessoas a interagirem. 

 

Nolan Bushnell9 

 

 

 O jogo digital constitui-se em artefato tecnológico com linguagem híbrida. Constatou-

se que seu uso pode contribuir com os processos cognitivos (GEE, 2013, 2014), (JOHNSON 

2005, 2012), (BROWN, 2016), e sua inserção no plano cultural tem ganho espaço (ALVES, 

2010), (MELLO; MASTROCOLA, 2016), (NESTERIUK, 2007, 2009) sendo sua investigação 

coerente com as questões culturais e educacionais do século XXI (CANUTO; MOITA, 2011). 

Propomos a aplicação de jogos digitais associados aos processos educacionais e culturais, 

ressignificando-os como dispositivos educacionais e culturais, entendidos como conjuntos de 

                                                 
9 Fundador da Atari.  
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componentes físicos e lógicos que integram um dispositivo de processamento capaz de 

transferir, armazenar e processar dados para fins de aculturamento, instrução e formação.  

A produção de tais dispositivos demanda a articulação das competências de diversos 

profissionais em sua concepção, tais como o designer de jogo, o pedagogo e o mediador 

cultural. No atual cenário nacional nenhum destes profissionais recebe formação específica para 

atuar em tal fim, a despeito das ações que já são conduzidas mercadologicamente. No presente 

estudo, buscamos investigar se a formação dada ao educador o capacita a utilizar jogos digitais 

na sua atuação profissional.  

 A interface da educação com a cultura materializada em jogos digitais possui dimensões 

estéticas, conceituais, metodológicas e projetuais específicas, que determinam projetos com 

base nas seguintes premissas: 1) interdisciplinaridade, 2) teorias da aprendizagem, e 3) 

alfabetização digital10. Consideramos que o contexto de complexidade demanda uma formação 

profissional que conceba o educador como projetista de experiências educacionais e não como 

um transmissor de informações ou facilitador do aprendizado, e para tal, indaga quais 

conhecimentos e competências são necessários para que ele possa atuar em equipes de 

desenvolvimento de jogos digitais.  

 A justificativa da pesquisa insere-se em diversas dimensões. No plano econômico, o 

avanço da tecnologia com as decorrentes reconfigurações de modos produtivos cria campos de 

atuação profissional, ensejando a utilização dos jogos digitais nos contextos educacionais e 

culturais. O Brasil figura como líder no mercado da América Latina de jogos digitais 

(VELOSO, 2017), e é desejável em termos estratégicos e econômicos, que avance também em 

sua capacidade produtiva, de modo a não depender unicamente de fornecedores externos.  

 Na dimensão que considera a relevância cultural dos jogos digitais sobre nossa 

sociedade, o esforço em capacitar profissionais para atuar nesta área justifica-se pela 

compreensão de que jogos digitais atuam não só como preservadores da cultura nacional, mas 

como seus articuladores e disseminadores.  

 No plano humanístico e crítico, processos formativos em seus aspectos estratégicos e 

éticos, contribuem para a moldagem de cidadãos mais cônscios e articulados. O aporte dos 

                                                 
10 Digital Literacy. Termo que se refere a capacidade de encontrar, avaliar e compor informações claras por meio 

da escrita e de outros meios em várias plataformas digitais.  
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jogos digitais em contextos educacionais, não só potencializa e amplia tais processos, como 

pode efetivamente transformá-los. Evidencia-se em pesquisa que sua inserção aumenta o 

interesse e a participação dos alunos, e têm impacto positivo no desempenho (SAVI; 

ULBRICHT, 2008), (GEE, 2013, 2014).  

   

1.5 Revisão da Literatura 

 

 

E assim eu redescubro o que os escritores sempre souberam (e tem nos ditos a 

tempos): livros sempre falam de outros livros, e cada história conta uma 

história que já foi contada.  

 

Umberto Eco  
 

 

 

 A transformação digital tem impacto em todas as dimensões de nossa sociedade, 

inclusive na produção científica. Os métodos e modos produtivos estão sendo afetados, desde 

a instância de concepção, passando pela aferição e mensuração, até a análise, pelo aporte e uso 

de dispositivos tecnológicos, em especial os computacionais (MATTAR, 2017). Neste contexto 

falar em revisão de literatura e estado da arte adquire novo significado, dada a velocidade com 

que se atualizam e produzem conteúdo.  

Fiar-se no prestígio de publicações científicas e na revisão por pares como critério-filtro 

tem sido questionado, como no caso do escândalo Sokal de 199611. Discussão que foi 

reacendida com a publicação do trabalho de Lindsay; Pluckrose e Boghossian (2018) 

detalhando metodologicamente como forjaram dados e fizeram proposições absurdas em vinte 

artigos falsos que submeteram à publicação, sendo que sete destes foram aceitos e sete ainda 

estão em análise12.  

                                                 
11 Alan Sokal professor de Física da Universidade de Nova Iorque e da University College of London realizou um 

experimento em 1996 para testar o rigor de um jornal norte americano líder em estudos culturais, partindo da 

premissa que um artigo forjado recheado de inconsistências ou falsidade que bajulasse as preconcepções 

ideológicas dos editores seria publicado. Na ocasião da publicação de seu artigo o professor revelou sua farsa.  
12 No que considero ser o aspecto mais explícito da discussão que levantamos, um estudo acadêmico que questiona 

a confiabilidade das publicações de estudos acadêmicos, por sua natureza, não tem espaço para ser divulgado em 

tal meio. Seus autores optaram por publica-lo via canais digitais.  
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 Municiados da certeza de que estudar a complexidade envolve abraçar as incertezas, 

assumimos a incapacidade de exaurirmos as fontes referenciais, optando por explicitá-las ao 

máximo no tocante a seus critérios de seleção e análise, apresentando inclusive um modelo 

referencial de visualização das fontes que pode ser compreendido como mapa conceitual do 

trabalho.  

 A teorização sobre jogos digitais tende a assumir que suas dimensões técnicas e teóricas 

são universais, entendemos que sua aplicação e consumo não o são, aspectos regionais que vão 

desde a cultura até a economia tornam a relação com os jogos digitais única para cada nação. 

Assim o aporte de teorias exógenas sem a devida contextualização é deletério à compreensão 

do fenômeno. No desenho referencial para este trabalho demos preferência a articulação com 

teorias e estudos de escopo nacional sempre que possível.  

 Em sua obra Vasconcelos (2013) propõe que a fundamentação teórica e conceitual em 

pesquisas complexas e interdisciplinares tende a assumir a complexidade e a 

multidimensionalidade do fenômeno social e humano particular em foco, recuperando e 

trazendo para o debate interno da pesquisa um leque delimitado de perspectivas teóricas, 

disciplinares e paradigmáticas, apontando para um panorama mais amplo, mais complexo, mais 

inseguro, desconhecido e inacabado no plano teórico. O autor enfatiza a importância das 

revisões bibliográficas, históricas e/ou experiências atuais relevantes, como forma de 

mapeamento descritivo das contribuições potenciais, a valorização das perspectivas teóricas e 

técnicas que contribuam potencialmente no campo em foco, e a ampliação do debate entre as 

diferentes competências. Compreendendo que a complexidade de cada campo, suas 

particularidades paradigmáticas e epistemológicas, e a atual e vertiginosa velocidade no 

processo de geração de novos conhecimentos em escala global tornam impossível sonhar com 

a volta da figura mítica do intelectual universal, e que neste sentido, há de se reconhecer o valor 

estratégico da literatura de referência, com revisão das diferentes perspectivas teóricas e dos 

conceitos envolvidos em campos particulares.   

 O corpo de obras abaixo servirá como base germinal do estudo a partir da qual 

conduziremos nossa pesquisa.  

Referente ao grande campo teórico que suporta e cria a moldura de nosso estudo, 

destacamos as obras de Edgar Morin sobre a Teoria da Complexidade (Ciência com 
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consciência, A cabeça bem feita, Os sete saberes necessários a educação do futuro, Introdução 

ao pensamento complexo), quanto as concepções interdisciplinares fiamo-nos nos estudos de 

Hilton Japiassu (Interdisciplinaridade e patologia do saber), Basarab Nicolescu (Manifesto da 

transdisciplinaridade), Olga Pombo (Epistemologia da interdisciplinaridade), Aurélio Andrade 

(Pensamento sistêmico) e Regina Giora (Interdisciplinaridade – saberes e fazeres). 

 Quanto aos questionamentos das mudanças em contextos educacionais estamos 

embasados nos estudos de Don Tapscott (Geração digital, A hora da geração digital), nas 

propostas de Seymor Pappert (A máquina da criança), Pierre Lévy (Cibercultura), Boaventura 

Souza Santos (A universidade no século XXI), Antônio Nóvoa, Pérez Gomez (Educação na era 

digital) e Lilian Bacich (Ensino Híbrido). 

 No que se refere a interface dos jogos digitais e educação com enfoque interdisciplinar 

consideramos os trabalhos de Steven Johnson (Tudo que é ruim é bom para você), Mark 

Prensky (Não me atrapalhe mãe, estou aprendendo; Aprendizagem baseada em jogos digitais), 

James Paul Gee (What video games have to teach us about Learning and Literacy) como 

basilares. 

 No campo de pesquisas nacionais destacamos Lynn Alves (Jogos digitais e 

aprendizagem. Jogos eletrônicos, mobilidades e educação), João Mattar (Games em educação, 

Metodologias ativas para a educação presencial blended e a distância), Arlete dos Santos Petry 

(Jogo, autoria e conhecimento), Lucia Santaella (Mapa do Jogo), Eucidio Pimenta Arruda 

(Aprendizagem e jogos digitais), João Francisco Duarte Jr (A montanha e o videogame), Dulce 

Marcia Cruz (Jogos digitais em contextos educacionais)   

 Na dimensão do Design de jogos digitais: Alan Richard da Luz (Video Games, história, 

linguagem e expressão gráfica), Mary Flanagan e Helen Nissenbaum (Values at Play: valores 

em jogos digitais), Jane McGoniagal (A realidade em jogo), Ian Bogost (How to talk about 

games, Play anything), e Jesper Jull (A casual revolution, The art of failure). 

 Na interrelação entre jogo digital, educação e cultura: Leandro Yanaze (Tecno-

Pedagogia), Alexandre Braga (Usos de modelos conceituais no design de interação de Jogos 

digitais), Felipe Mello e Vicente Mastrocola (Game Cultura) são considerados.   

 

https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Video-Games-Learning-Literacy-Second-ebook/dp/B00OFL6RDE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517860471&sr=8-1&keywords=james+paul+gee
https://www.amazon.com.br/Casual-Revolution-Reinventing-Video-Players-ebook/dp/B004M8R842/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1517860953&sr=8-9&keywords=jesper+juul
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1.6 Desenho do Estudo  

 

 
Filosofia da ciência sem história da ciência é vazia. A história da ciência sem 

filosofia da ciência é cega. 

 

Imre Lakatos 
 

 

Os jogos digitais são constructos culturais e contemporâneos que constituem poderosa 

ferramenta de potencialização de processos educacionais e de mediação cultural e sua 

compreensão deve partir de uma perspectiva interdisciplinar. Tal enforque pode ser sintetizado 

em três questões: 

1) Como se instrumentaliza metodologicamente o estudo? 

2) A qual dimensão/problema refere-se o estudo? 

3) Como compreender interdisciplinarmente o objeto?  

De modo a dar suporte a nosso estudo acerca do tema este foi proposto suportado em 

três eixos: I) Mapeamento Descritivo de Contribuições Potenciais; II) Análise do Contexto 

Nacional; III) Proposição Teórica.   

 

 

I – Mapeamento Descritivo de Contribuições Potenciais  

 

Neste eixo buscamos mapear o estado da arte da literatura acerca dos Jogos Digitais 

aplicados em contextos educacionais. Para realizar a revisão bibliográfica, mapeamento de teses 

e publicações de modo a conceituar o tema estruturamos o levantamento na forma de 

triangulação teórica, explicada no capitulo “Interdisciplinaridade”, em que apresentaremos e 

contextualizaremos as origens do termo, a epistemologia da complexidade como proposta por 

Edgar Morin, sua estruturação no conceito interdisciplinar por Hilton Japiassu e também 

ressaltamos o caráter único da linha de pesquisa em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackezie.  

 

 

II – Análise do Contexto Nacional 
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Neste eixo buscamos observar a presença do viés tecno-pedagógico e a estrutura 

curricular de formação dos profissionais que irão atuar em contextos educacionais utilizando 

jogos digitais, investigação apresentada no capítulo: “Formação Docente”, onde fazemos 

levantamento acerca do cenário de políticas públicas, aferimos a existência de impactos 

positivos referentes as mudanças determinadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015 

na formação do pedagogo, elencamos os cursos considerados de excelência no estado de São 

Paulo e procedemos com uma análise de seus projetos pedagógicos propostos como resposta a 

tais diretrizes. 

 

III – Proposição Teórica  

 

No capítulo “Jogo Digital” propomos a compreensão expandida do jogo digital numa 

base interdisciplinar. Dimensionamos e caracterizamos os jogos digitais tratando da 

fundamentação teórica e sua relação com a sociedade atual, seguido de uma breve apresentação 

da evolução histórica dos jogos digitais no Brasil, para então mapearmos as relações do jogo 

digital com a Arte, a História da Cultura e a Educação, sempre tendo como moldura conceitual 

a epistemologia da complexidade. 

Finalmente tecemos considerações estruturais e sugerimos desenhos de base 

interdisciplinar a serem implantados em cursos de pedagogia de modo a subsidiar a formação 

docente no capítulo “Tessituras”, em que embasados na proposta de considerar o educador 

como um projetista de experiências educacionais, fazemos um levantamento do perfil do 

formando em pedagogia no Brasil e apresentamos o conceito de prática interdisciplinar baseada 

em jogos digitais como forma de superar as deficiências constatadas. 

Constatei que o correto dimensionamento do proposto extrapola as dimensões temporais 

do presente doutorado, o que em instância alguma é demérito ao presente trabalho. Em se 

tratando de complexidade, sua compreensão não se dá de forma linear e inequívoca, mas sim, 

de forma circular e articulante. Doravante, finda esta etapa já consideramos outro doutoramento 

que complemente o presente, a busca de fomento financeiro para experimentos, o 

desenvolvimento de empreendimentos pessoais na área de jogos digitais, a publicação de duas 
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obras e a continuidade de estudos complementares. O presente trabalho assim caracteriza-se 

por ser o primeiro elemento constituinte de um estudo de maior amplitude acerca do emprego 

de jogos digitais e suas aplicações em contextos educacionais e de mediação cultural, e as 

dimensões formativas dos profissionais envolvidos, sendo o escopo presente o estudo da 

dimensão formação docente e tecnologia.   
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2. Interdisciplinaridade 
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No presente capítulo apresentamos e contextualizamos as origens da 

interdisciplinaridade, conceituamos a epistemologia da complexidade proposta por Edgar 

Morin e sua estruturação no conceito interdisciplinar a partir de Hilton Japiassu. Relacionamos 

o desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar no Brasil com foco em programas de pós-

graduação – em específico o programa em Educação, Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM, e por fim apresentamos proposta de 

mapeamento descritivo de contribuições potenciais baseado num modelo de triangulação 

teórica usado como modo de enquadrar e perceber nosso objeto: os jogos digitais.  

 

2.1 A Postura Interdisciplinar  

 
O que um homem vê depende tanto daquilo que ele olha como daquilo que sua 

experiência visual/conceitual o ensinou a ver. 

 

Thomas Kuhn 

 

 

  

O físico norte americano e estudioso da filosofia da ciência, Thomas Kuhn em sua obra 

“A Estrutura das Revoluções Científicas” fez uma dura crítica ao pragmatismo da ciência e ao 

positivismo que permeavam o pensamento científico. O mérito de Kuhn foi apontar o caráter 

subjetivo da ciência, em oposição à ideia de que esta é puramente objetiva. Segundo ele, as 

teorias científicas estão sujeitas a questões e debates do meio social, dos interesses e das 

comunidades que as formulam, e não isentas destas. Para desenvolver sua teoria usou um 

enfoque historicista, que lhe permitiu perceber um padrão que até então não era notado. Seu 

trabalho, em essência, não se trata de descoberta, mas sim de um desvelar.  

Essa mudança de enfoque lhe concedeu nova percepção, as revoluções sobre a qual 

versa tornam-se perceptíveis e até óbvias uma vez que deslocou seu quadro referencial do tempo 

percebido – dia a dia – para o tempo histórico – décadas e séculos. Pode-se dizer que Kuhn 

contemplou a história da ciência sob uma ótica darwinista em que é possível falar em evolução 

de seus paradigmas quando proposições teóricas mais aptas substituem as menos adequadas. 
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Essa autorregularão do processo, propriedade emergente do método científico, tem 

características autopoiéticas.  

 

Uma nova teoria, por mais particular que seja seu âmbito de aplicação, nunca 

ou quase nunca é um mero incremento ao que já é conhecido. Sua assimilação 

requer a reconstrução da teoria precedente e a reavaliação dos fatos anteriores. 

Esse processo intrinsecamente revolucionário raramente é completado por um 

único homem e nunca de um dia para o outro. Não é de admirar que os 

historiadores tenham encontrado dificuldades para datar com precisão este 

processo prolongado, ao qual, impelidos por seu vocabulário, veem como um 

evento isolado. (KUHN, 1994, p. 26).  

 

A proeza intelectual de Kuhn foi fazer uma crítica ao método científico utilizando-se do 

próprio método científico. A gênese de sua obra está no deslocamento de sua percepção 

admitindo a possibilidade de se enxergar coisas diferentes contemplando o mesmo objeto.  

 

Os proponentes dos paradigmas competidores praticam seus ofícios em 

mundos diferentes [...] por exercerem suas profissões em mundos diferentes, 

os dois grupos de cientistas veem coisas diferentes, quando olham de um 

mesmo ponto, para uma mesma direção. Isso não significa que possam ver o 

que lhes aprouver. Ambos olham para o mundo e o que olham não mudou. 

Mas em algumas áreas veem coisas diferentes, que são visualizadas mantendo 

relações diferentes entre si. É por isso que uma lei, que para um grupo não 

pode nem mesmo ser demonstrada, pode ocasionalmente, parecer 

intuitivamente óbvia para outro. (KUHN, 1994, p. 190).  

 

A obviedade de sua proposição manifesta-se quando avaliada por campos geralmente 

considerados como periféricos ao chamado pensamento científico duro ou exato, como as artes, 

onde a possibilidade de enxergar coisas diferentes a partir do mesmo ponto não só é normal, 

como muitas vezes estimulada na prática da releitura, por exemplo, na pintura de Van Gogh 

relendo a obra de seu ídolo Jean F. Millet.  
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Figura 1. “A Siesta”. Millet (1866) e Van Gogh (1889).  

  

 

De acordo com Vasconcellos (2002), enquanto as ciências físicas adotaram sem 

problemas os pressupostos epistemológicos da simplicidade  - o objeto pode ser decomposto 

em suas partes fundamentais -, da estabilidade – mundo ordenado – e da objetividade, as 

ciências biológicas tiveram dificuldades em adotar os pressupostos da simplicidade e da 

estabilidade, e as ciências humanas tem dificuldade em adotar os três pressupostos, em especial 

o da objetividade. 

Falar de ciência no século XX, é falar de um século em crise de identidade. Alimentado 

por um imenso corpo de evidências, a ciência começou a se questionar filosófica e 

empiricamente sobre seus mais caros postulados, como sua infalibilidade e o caráter de verdade 

absoluta embasados principalmente no positivismo. Exemplo desta crise foi o doloroso 

processo pelo qual passou a física clássica, motivado por dois fatores: a proeza intelectual de 

Einstein ao propor a teoria da relatividade com uma nova forma de se considerar a radiação 

eletromagnética e a investigação experimental dos átomos. Einstein tinha grande fé na harmonia 

da natureza, e assim, buscava construir uma teoria unificadora para a física. Foi bem-sucedido, 

unificando e completando a estrutura clássica da física, porém ao fazê-lo provocou mudanças 

nos conceitos de tempo e espaço abalando os pilares da visão newtoniana de mundo.  

Da mesma forma, novos dispositivos e modos de investigar experimentalmente o campo 

dos átomos, abriram as portas para o mundo subatômico, colocando os cientistas em contato 

com uma estranha e inesperada realidade que pulverizou a visão de mundo que tinham, 

forçando-os a pensar de um modo inteiramente novo. Nada parecido com isso acontecera antes 

na ciência (CAPRA, 2003). A crise que se instaurou não era apenas de natureza intelectual, mas 
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também emocional e existencial. Vários físicos em suas biografias descrevem a sensação de 

perder o chão, quando as evidências se negavam a se comportar segundo as teorias.  

 

Os fundadores da mecânica quântica – Planck, Bohr, Einstein, Pauli, 

Heisenberg, Dirac, Schrödiger, Born, De Broglie e alguns outros, que também 

tinha uma sólida cultura filosófica, estavam plenamente conscientes do 

desafio cultural e social de suas próprias descobertas. Por isto avançaram com 

grande prudência, enfrentando polêmicas acirradas. (NICOLESCU, 1999, p. 

26).  

 

 

A solução encontrada pelos físicos foi a incorporação da incerteza como parte do 

método científico, movimento que acabou fazendo com que as ciências duras admitissem ou ao 

menos questionassem a isenção do cientista e o caráter subjetivo de suas observações. Tornava-

se evidente que o mito construído de uma ciência pura não existia. Não se tratava de considerar 

a subjetividade, personalidade e intencionalidade dos praticantes como “contaminação” do 

processo, mas sim como elementos que o constituem. As ciências exatas se tornaram mais 

próximas das ciências humanas13 neste processo, criando pontes e passando a engendrar 

esforços de aproximação entres os diferentes modos de produzir e pensar ciência.  

Como resultado deste processo traumático, físicos como Fritjof Capra, Thomas Kuhn e 

Basarab Nicolescu, defendem novas formas de se pensar e produzir ciência. Esta nova 

percepção é uma revisão do pensamento clássico e questiona os resultados decorrentes da 

hiperespecialização resultante do método científico tradicional14. A denominação mais comum 

para esta nova forma de compreensão é visão sistêmica, algumas vezes chamada também de 

holística, que surge como contraponto ao paradigma reducionista. 

 

A incapacidade de conceber um complexo e a redução do conhecimento de 

um conjunto ao conhecimento de uma de suas partes provocam consequências 

ainda mais funestas no mundo das relações humanas que no do conhecimento 

do mundo físico. (MORAN, 2001, p. 98).  

 
 

                                                 
13 Que por sinal já havia demonstrado a insuficiência e ingenuidade do positivismo pela fenomenologia.  
14 “Temos taxas elevadas de inflação e desemprego, temos uma crise energética, uma crise na assistência à saúde, 

poluição e outros desastres ambientais, uma onda crescente de violência e crimes, e assim por diante. A tese básica 

do presente livro é de que tudo isso são facetas diferentes de uma só crise, que é, essencialmente uma crise de 

percepção”. Afirma Fritjof Capra. (2003, p. 13).  
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No Pensamento Mecanicista clássico o processo analítico tem função primordial. Busca-

se a compreensão dos objetos delimitando claramente suas fronteiras e decompondo-o em 

partes menores e de mais simples compreensão. Tal processo busca o elemento mais simples, 

mais compreensível e das características mais essenciais que o próprio todo. No Pensamento 

Sistêmico o interesse está nas características essenciais do todo integrado e dinâmico, 

características estas que não estão em absoluto nas partes, mas nos relacionamentos dinâmicos 

entre elas, entre elas e o todo, entre o todo e outros todos. O Pensamento Sistêmico propõe a 

atenção a princípios básicos de organização e a adoção de equilíbrio entre tendências opostas, 

como reducionismo e holismo, análise e síntese (ANDRADE, 2006). 

O corolário da visão sistêmica foi a proposta de fazer ciência a partir de uma visão que 

considere o mundo como um todo indissociável, denominada de Pensamento Complexo. Os 

percursores deste postulado são Edgar Morin, Isabelle Stengers e Ilya Prigogine com a chamada 

Epistemologia da Complexidade. Com esta nova forma de se pensar ciência, instaurou-se o 

desafio de fazer tal ciência, demandando a criação de ferramental teórico e metodológico 

adequado. 

Uma solução para este desafio foi a Transdisciplinaridade, termo apresentado por Jean 

Piaget no Seminário de Nice em 1970, que compreende uma abordagem científica que visa a 

unidade do conhecimento, articulando elementos que passam entre, além e através das 

disciplinas na busca de compreensão da complexidade do mundo real, manifesto numa atitude 

empática de abertura ao outro e seu conhecimento (ROCHA FILHO, 2007).  

Como proposição filosófica para a produção científica consideramos a 

Transdisciplinaridade salutar, contudo, a prática de um modelo de ciência transdisciplinar tem 

sido de difícil implementação, e alguns teóricos a consideram utópica. O caminho mais viável 

é a estruturação interdisciplinar, um estágio anterior à Transdisciplinaridade, que articularia 

duas ou mais disciplinas de modo a gerarem uma nova, dando assim um passo em direção à 

proposta da Transdisciplinaridade, que somente seria atingida após n articulações 

interdisciplinares. A Interdisciplinaridade é assim entendida como o processo para que se atinja 

tal fim. Um dos mais sólidos exercícios de delineamento desta proposta foi feito por Hilton 

Japiassu em “Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”.  
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O presente estudo propõe-se a ser interdisciplinar, e como tal, articula seu campo teórico 

na intersecção entre três diferentes campos do saber: a Educação, a Arte e a História da Cultura. 

O campo de estudos interdisciplinares tem crescido no meio científico nas últimas décadas, com 

inúmeros desafios. Consideramos que o maior destes esteja na dimensão da percepção dos 

pesquisadores ou seja como estes pensam ciência e a praticam.  

Prática e método científico não são naturais ao ser humano, pelo contrário, são frutos de 

um processo histórico de séculos de acúmulo de contribuições de pensadores diligentes, 

pesquisadores aplicados, filósofos, teóricos e críticos passionais, que articularam o ensino do 

método de pesquisa em estruturas com linguagem e processos específicos, de maneira a se fazer 

e pensar ciência disciplinarmente. Assim, embora tratemos da construção de uma proposta de 

formação de pesquisadores interdisciplinares, seus integrantes e partícipes são oriundos de um 

modelo metodológico disciplinar.  

 

A problemática da complexidade ainda é marginal no pensamento científico, 

no pensamento epistemológico e no pensamento filosófico. Quando vocês 

examinam os grandes debates da epistemologia anglo-saxônica entre Popper, 

Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Hanson, Holton etc., veem que eles tratam da 

racionalidade, da cientificidade, da não-cientificidade e não tratam da 

complexidade; e os bons discípulos franceses desses filósofos, vendo que a 

complexidade não está nos tratados de seus mestres, concluem que a 

complexidade não existe. (MORIN, 2005b, p. 175).  

 

O desafio de praticar ciência de modo interdisciplinar, pressupõe o questionamento e a 

revisão de processos, mentalidades, modelos, desenhos de pesquisa, posturas pessoais, e em 

especial, reformulações metodológicas. Os manuais consagrados em cada área disciplinar 

pouco versam sobre procedimentos interdisciplinares.  

 

Estamos, portanto, na situação de termos necessidade de alargar o próprio 

conceito de interdisciplinaridade. Já tivemos que alargar o conceito de ciência, 

já tivemos que passar de uma ciência que era predominantemente analítica 

para uma ciência que, atenta às novas complexidades que constantemente 

descobre e inventa, procede cada vez mais de forma transversal. Temos de 

perceber que estamos num mundo em que os muros foram derrubados [...] 

estamos num mundo de anulação e de mistura de fronteiras [...] uma realidade 

nova que exige de nós a capacidade para encontrar formas mais alargadas de 

pensar. (POMBO, 2008, p. 32).  
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Assim consideramos que a teorização sobre jogos digitais, bem como as propostas 

relativas à sua aplicação em contextos educacionais e culturais devem ser compreendidas e 

percebidos a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Se por sua natureza jogos digitais e sua 

relação com cultura e educação devem ser compreendidos a luz da complexidade, creio ser 

pertinente conceituarmos o que é complexidade.  

 

 

2.2 Epistemologia da Complexidade 

 

Assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, enquanto avança o 

conhecimento das partes.   

 

Edgar Morin 

 

 O conceito de epistemologia da complexidade foi construído e defendido pelo trabalho 

de três grandes pesquisadores. A filósofa belga Isabele Stengers autora de “A nova aliança” e 

“A invenção da ciência moderna”, o físico-químico russo Ilya Prigogine autor de “O fim das 

Certezas” e “as Leis do Caos” – que escreveram juntos a obra “Entre o Tempo e a Eternidade” 

com suas considerações acerca do conceito de complexidade. É do antropólogo, sociólogo e 

filósofo Edgar Morin a mais sólida e extensa proposição sobre o tema. Morin é um crítico da 

ciência moderna, que considera como afastada da filosofia, do senso comum, das artes e da 

política, com uma base quantitativa que acaba por sobrepor outras formas de conhecimento e 

responsável pelo surgimento da tecnociência (conhecimento científico dirigido por critérios 

tecnológicos). O pensamento complexo que defende visa associar sem fundir, distinguir sem 

separar, não estando limitado ao âmbito acadêmico, transbordando para outros setores da 

sociedade. Ele sustenta que a incerteza faz parte do paradigma da complexidade e que devemos 

buscar uma abertura de horizontes.  

Dada a profundidade de sua proposição, a complexidade do tema e a extensão de sua 

obra, nos restringiremos a três aspectos fundamentais de sua proposição.  

 O primeiro é a fundamentação teórica e filosófica fornecida para a compreensão do 

problema sistêmico que afeta nossa sociedade atual, decorrente da relação entre uma concepção 
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de ciência com seus processos e procedimentos e a sociedade e seus modos produtivos. Para o 

autor o desafio da complexidade não deve ser compreendido como receita ou resposta, mas sim 

como desafio e motivação a pensar. Afirma que a própria natureza da complexidade é a 

transgressão da abstração universalista que elimina a singularidade, a localidade e a 

temporalidade (MORIN, 2005b).   

 

Existe complexidade, de fato, quando os componentes que compõem um todo 

(como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e 

inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes. Ora, os 

desenvolvimentos próprios de nosso século e de nossa era planetária nos 

confrontam, inevitavelmente e com mais e mais frequência, com desafios da 

complexidade. [...] o approach reducionista, que consiste em recorrer a uma 

série de fatores para regular a totalidade dos problemas levantados pela crise 

uniforme, que atravessamos atualmente, é menos uma solução que o próprio 

problema. (MORAN, 2005a, p. 14). 

 

 

 Conforme proposto trata-se de uma crise da percepção – entendida como a forma que 

compreendemos o mundo e suas relações – a ciência disciplinar molda a percepção do cientista, 

a obra de Morin é loquaz em caracterizar o que deixamos de enxergar como decorrência.   

 

Os conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos. Não 

conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento capaz de considerar a 

situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os 

grandes desafios de nossa época. (MORAN, 2005a, p. 17). 
 

Como as mentes, em sua maioria, são formadas segundo o modelo da 

especialização fechada, a possibilidade de um conhecimento para além de uma 

especialização parece-lhes insensata. [...] O reino dos especialistas é o reino 

das mais ocas ideias gerais, sendo que a mais oca de todas é a de que não há 

necessidade de ideias geral. (MORAN, 2005a, p. 100).  

 

 Na obra “Introdução a Pensamento Complexo” o autor conceitua os princípios 

supralógicos de organização do pensamento e os princípios ocultos que governam nossa visão 

de mundo, que controlam a lógica de nosso discurso e que comandam a seleção de dados 

significativos e nossa recusa dos não-significativos, muitas vezes sem que tenhamos 

consciência disto (MORIN, 2015).  

 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

42 

 

Aqui apresenta-se um problema epistemológico: é impossível conceber a 

unidade complexa do ser humano pelo pensamento disjuntivo, que concebe 

nossa humanidade de maneira insular, fora do cosmos que a rodeia, da matéria 

física e do espírito do qual somos constituídos, bem como pelo pensamento 

redutor, que restringe a unidade humana a um substrato puramente bio-

anatômico. (MORIN, 2001, p. 48) 

 

 Pressupomos que estudos voltados para a complexidade devem estruturar-se de modo a 

mitigar os efeitos causados na percepção do pesquisador por sua formação disciplinar. O que 

nos conduz ao segundo ponto que destacamos na obra de Morin, a construção teórica de um 

modelo para abordar o problema, tema que o autor discute em suas obras acerca do Método – 

em que defende que uma teoria só realiza seu papel cognitivo e ganha vida com o pleno empego 

da atividade mental do sujeito, plenitude esta a ser alcançada pelo uso do Método. (MORIN, 

2005b). Além de teorizar sobre o Método, o autor produziu um corpo de publicações e ensaios 

em que vai acrescentando camadas à sua visão de complexidade. O pensamento científico, deve 

enquadrar-se em um framework conceitual em interrelação com mundo, conceito manifesto em 

sua ideia de Mundialização.  

 

O desenvolvimento anterior das disciplinas científicas, tendo fragmentado e 

compartimentado mais e mais o campo do saber, demoliu as entidades naturais 

sobre as quais sempre incidiram as grandes interrogações humanas: o cosmo, 

a natureza, a vida e, a rigor, o ser humano. As novas ciências da Ecologia, 

Ciências da Terra, Cosmologia, são poli ou transdisciplinares: têm por objeto 

não um setor ou uma parcela, mas um sistema complexo, que forma um todo 

organizador. (MORIN, 2005a, p. 27) 

 

 Assim, propõe uma expansão da visão do pesquisador, para além do objeto de seu 

estudo, englobando as relações deste com outros, com a sociedade e com o mundo que o 

suporta, conceito central de sua obra “Ciência com Consciência”.  

 O terceiro ponto de destaque da obra de Morin que é fundamental a nosso estudo é sua 

racionalização de que uma nova percepção demanda novas formas de concepção, e que estas 

não são alcançadas filosoficamente, mas sim ensinadas e aculturadas. Assim, a solução do 

problema passa por uma reformulação não apenas dos procedimentos e pressupostos 

científicos, mas também dos propósitos e objetivos da educação que levariam 

consequentemente a uma reforma do pensamento. Concepção e estruturação dos sistemas de 

ensino vigentes – bem como grande parte das teorias que lhe são subjacentes – estão 
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condicionadas a compreensão fragmentária da ciência, seja por utilizarem de seus métodos, seja 

por compartilharem sua concepção.  

 

A DISCIPLINA é uma categoria organizadora dentro do conhecimento 

científico; ela institui a divisão e a especialização do trabalho e responde à 

diversidade das áreas que as ciências abrangem. Embora inserida em um 

conjunto mais amplo, uma disciplina tende naturalmente à autonomia pela 

delimitação das fronteiras, da linguagem em que ela se constitui, das técnicas 

que é levada a elaborar e a utilizar, e eventualmente, pelas teorias que lhe são 

próprias. A organização disciplinar foi instituída no século XIX, notadamente 

com a formação das universidades modernas; desenvolveu-se depois, no 

século XX, com impulso dado à pesquisa científica; isto significa que as 

disciplinas têm uma história: nascimento, institucionalização, evolução, 

esgotamento etc.; essa história está inscrita na da Universidade, que, por sua 

vez, está inscrita na história da sociedade; daí resulta que as disciplinas 

nascem da sociologia das ciências e da sociologia do conhecimento. (MORIN, 

2005a, p. 105). 

 

 Para Morin, considerar educação na perspectiva de formação – que tem conotações de 

moldagem e conformação – é ignorar que a missão do didatismo é a de encorajar o 

autodidatismo, despertando, favorecendo e provocando a autonomia do espírito. Do mesmo 

modo, ensinar circunscreve-se a arte ou ação de transmitir conhecimentos a um aluno, para que 

este os compreenda e assimile, e tem assim um sentido restrito, por abraçar apenas o cognitivo. 

Para o autor a educação compreende dimensão mais ampla, que é a formação de uma cultura 

que nos permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, favorecendo um modo de 

pensar livre e aberto (MORIN, 2005a). 

 O caminho para o pensamento complexo passa por uma revisão dos postulados 

científicos e dos processos educacionais de formação dos indivíduos, de modos a se tornarem 

aptos a perceberem a complexidade.  

 

Na escola primária nos ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a 

separar as disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os 

problemas, em vez de reunir e interagir. Obrigam-nos a reduzir o complexo 

ao simples, isto é, a separar o que está ligado; a decompor, e não a recompor; 

e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições em nosso 

entendimento. Em tais condições, as mentes jovens perdem suas aptidões 

naturais para contextualizar saberes e integra-los em seus conjuntos. (MORIN, 

2005a, p. 15). 
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Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não a 

unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra cabeça 

ininteligível. As interações, as retroações, os contextos e as complexidades 

que se encontram na no man’s land entre as disciplinas se tornam invisíveis. 

Os grandes problemas humanos desaparecem em benefício dos problemas 

técnicos particulares. A incapacidade de organizar o saber disperso e 

compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural de 

contextualizar e globalizar. (MORIN, 2001, p. 43).  

 

Corolário desta proposição é o desenvolvimento de novos formatos e modalidades de 

ensino.  

 

Atualmente, os problemas da educação tendem a ser reduzidos a termos 

quantitativos: “mais créditos”, “mais ensinamentos”, “menos rigidez”, 

“menos matérias programadas”, “menos carga horária”. Tudo isso, claro, é 

necessário. É preciso haver mais créditos, mas ensinamentos. É preciso 

respeitar o optimum demográfico da classe para que o professor possa 

conhecer cada aluno individualmente e ajuda-lo em sua singularidade. É 

preciso haver reformas de flexibilidade, de diminuição de carga horária, de 

organização, mas essas modificações sozinhas não passam de reformazinhas 

que camuflam ainda mais a necessidade da reforma do pensamento. (MORIN. 

2005a, p. 99).  
 

 

Encadeamento conceitual que pode ser assim sintetizado: 

I) O Pensamento Sistêmico está interessado nas características essências do todo 

integrado e dinâmico. Características estas que não estão em absoluto nas partes, mas nos 

relacionamentos dinâmicos entre elas, entre elas e o todo, e o todo e outros todos.  

II) Uma das maiores barreiras à compreensão sistêmica dos fenômenos deve-se a 

percepção dos pesquisadores, visto que somos educados a fazer e pensar ciência de forma 

disciplinar. Ou seja, a ciência disciplinar molda a percepção do cientista.  

III) Pressupõe-se que estudos voltados para a complexidade devem estruturar-se de 

modo a mitigar os efeitos que a formação disciplinar causa na percepção do pesquisador. 

Uma nova percepção demanda novas formas de concepção e estas não são alcançadas 

filosoficamente, mas sim ensinadas e aculturadas. 

IV) O desafio de praticar ciência de modo interdisciplinar pressupõe o questionamento 

e a revisão de processos, mentalidades, modelos, desenhos de pesquisa, postura pessoal, e 

em especial, a reformulação metodológica.  
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V) Embora o presente estudo verse sobre formação docente interdisciplinar, seus 

integrantes, partícipes e avaliadores são oriundos de um modelo metodológico disciplinar.  

VI) A complexidade é uma motivação a pensar e transgredir a abstração universalista 

que elimina a singularidade, a localidade e a temporalidade. É uma oposição sistemática a 

um tipo tradicional de organização de saber, constituindo-se num convite a contestar a 

multiplicação das especialidades e abandono de posições acadêmicas tradicionais 

adquiridas de modo a permitir a abertura a novas perspectiva e caminhos.  

VII) A interdisciplinaridade contribui para a superação do dualismo estre pesquisa 

teórica e pesquisa aplicada, por ser uma somatória das duas, gerando o que podemos chamar 

de pesquisa orientada.  

 

2.3 A Prática Interdisciplinar 

 

O triunfo da Especialização consiste em saber tudo sobre nada. 

 

G.K. Chesterton 

 

 A ciência da interdisciplinaridade e seu método tem raízes em um problema comum que 

é percebido de diferentes formas. Este problema é descrito por diferentes autores: Morin 

(2005a) fala em mutilação do homem compreendido como fragmentação de si mesmo, Capra 

(2003) de tecnologia malsã baseada num modelo de dominação da natureza, Postman (1994) 

de deificação da tecnologia em detrimento do humano, culminando numa mutação da 

sociedade, Crema (1988) em progresso ao módico preço da hecatombe, Gusdorf15(1976) de 

desmembramento da realidade humana que leva ao esmigalhar da consciência, Damásio (1996) 

em separação abissal entre o corpo e a mente, Prigogine (2002) em racionalidade que nos deixa 

sós num mundo mudo e estúpido, Japiassu (1976) em doença do saber16.  

Versam sobre o mesmo problema, decorrência do modelo científico clássico articulado 

em suas bases reducionistas, mecanicistas e atomistas. Estes autores são guiados por um desejo 

                                                 
15 Na introdução a obra de Japiassu.  
16 Apontando que a multiplicação de cientistas é um sintoma mórbido da regressão do conhecimento. 
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de questionar os resultados do progresso científico em contraposição aos custos que impõem e 

acabam por constatar que é necessária uma nova forma de se pensar o método científico, que 

considere a natureza complexa e dinâmica dos problemas estudados, que não se conectem 

apenas de forma linear e determinística, mas também em relações que se retroalimentem, às 

vezes de forma causal, formando uma rede que só pode ser compreendida se vista em sua 

totalidade. Este desenho pede um novo paradigma de compreensão e produção científica, 

sintetizado aqui pelo termo Ciência da Complexidade.  

O paradoxo atual em que se encontra a ciência é sintetizado por Vasconcelos (2002) ao 

citar as palavras de Bertrand Russel: “É fato curioso que exatamente quando o homem comum 

(homem de rua) começou a acreditar inteiramente na ciência, o cientista (homem do laboratório) 

começou a perder a fé”. O desafio não é de pequena monta. Como criticar os resultados dos 

últimos cinco séculos de avanços científicos baseados na articulação do saber em disciplinas 

que estimulam a hiperespecialização de seus praticantes? Jean Piaget com o conceito de 

transdisciplinaridade propôs um contraponto que não se contenta em encontrar interações ou 

reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas sim situa essas ligações no interior de um 

sistema total, sem fronteira estável entre essas disciplinas. (ALVARENGA et al., 2005). 

Nicolescu (1999) considera que somente a transdisciplinaridade – proposta científica 

que tem como base uma visão para a complexidade, embasada em diferentes níveis de realidade 

em uma lógica não clássica de compreensão científica (reducionista e mecanicista), que 

vislumbra a realidade como uma teia complexa cujos fios se entrelaçam e se conectam, sendo 

constituída de níveis tanto de realidade como de percepção - pode sanar a fragmentação do 

saber. Neste desenho, cada especialista, munido da consciência de seus próprios limites, 

buscando acolher contribuições, se esforçaria para transcender, numa epistemologia da 

complementariedade, ou convergência, em substituição a dissociação. Contudo, a 

transdisciplinaridade encontra sua maior barreira na dimensão metodológica de sua aplicação, 

especificamente na ausência de suportes conceituais para desenhos de pesquisa, procedimentos 

experimentais de aferição e até mesmo dispositivos linguísticos para expressão de conceitos.  

Alguns autores tendem a compreender a proposta Transdisciplinar como uma utopia, 

nos alinhamos com Japiassu que considera a interdisciplinaridade como o caminho mais viável:  
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Encontramo-nos diante de uma alienação científica, diagnosticar o mal é 

apenas o primeiro momento, o interdisciplinar se apresenta como o remédio 

mais adequado a cancerização ou a patologia geral do saber [...] Parece-nos 

que o grande desafio não consiste tanto numa reorganização metódica dos 

estudos e das pesquisas, quanto na tomada de consciência sobre o sentido da 

presença do homem no mundo. (1976, p. 31).   
 

 

Em sua obra o autor busca articular a interdisciplinaridade com a práxis científica, 

propondo um remanejamento geral dos sistemas das ciências que seja viável. Conforme propõe, 

independentemente das motivações daqueles que defendem a interdisciplinaridade, esta se 

apresenta hoje como uma oposição sistemática a um tipo tradicional de organização de saber e 

se constitui num convite a lutar contra a multiplicação desordenada das especialidades e das 

linguagens particulares nas ciências.  

Para Japiassu (1976), falar de Disciplina é considerá-la no seu sentido de ciência, ou 

seja, exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo de estudo, 

conjunto sistemático e organizado de conhecimentos que apresentam características próprias 

nos planos de ensino e formação dos métodos e das matérias. Tal exploração consiste em fazer 

surgir novos conhecimentos que substituem os antigos. Consequentemente, uma metodologia 

interdisciplinar postula a reformulação generalizada das estruturas de ensino das disciplinas 

científicas na medida em que não só coloca em questão a pedagogia de cada disciplina como 

leva a uma reflexão mais profunda e inovadora sobre o próprio conceito de ciência e de filosofia, 

forçando-nos a desinstalação de posições acadêmicas tradicionais adquiridas, de modo a 

permitir a abertura para novas perspectivas e caminhos. Neste sentido relacionam-se o fazer 

ciência com processos de ensino e aprendizagem. O termo interdisciplinar ainda não possui 

sentido epistemológico único e estável. Consequentemente, qualquer estudo que se proponha 

interdisciplinar constitui-se em primeira instância em um processo de desaprendizagem de 

muita coisa. A interdisciplinaridade busca ir além do monólogo do especialista ou do diálogo 

paralelo entre eles. Já o transdisciplinar seria um modelo posterior – e utópico – que não se 

contentaria em atingir interações e reciprocidades entre as pesquisas especializadas, mas 

situaria estas ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas entre as 

disciplinas.  
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 De acordo com Japiassu, se considerada como oposição sistemática a um tipo tradicional 

de organização do saber, a interdisciplinaridade se define e se elabora por uma crítica das 

fronteiras das disciplinas. Além disto a interdisciplinaridade deve encontrar os melhores 

métodos para planejar e guiar a pesquisa propriamente dita. Neste sentido falar de objetivos da 

pesquisa interdisciplinar é inadequado, sendo mais propício falar de objetos da 

interdisciplinaridade, visto que esta procede em primeiro lugar de uma crítica universitária do 

saber. Trata-se de explorar as fronteiras das disciplinas e das zonas intermediárias entre elas. 

 

O espaço interdisciplinar não pode ser constituído pela simples adição de 

todas as especialidades, nem tampouco por uma síntese de ordem filosófica 

de saberes especializados. O fundamento do espaço interdisciplinar deve ser 

procurado na negação e na superação das fronteiras disciplinares. 

(JAPIASSU, 1976, p 57).  
 

 

 Mais fácil definir o que não é interdisciplinaridade. Japiassu crê ser absolutamente falso 

postular que a interdisciplinaridade possa resultar de uma simples reunião, adição ou coleção 

de várias especialidades, ou da simples tomada de posição teórica de especialistas que só se 

encontram reunidos ou justapostos por razões que não têm muito a ver com interesse da 

pesquisa. No dizer de Jean Piaget: a interdisciplinaridade deixa hoje de ser um simples produto 

de ocasião para tornar-se a própria condição do progresso das pesquisas nas ciências humanas. 

Podemos afirmar então que o empreendimento é interdisciplinar toda vez que consegue 

incorporar os resultados de várias especialidades que tomam de empréstimo a outras disciplinas 

certos instrumentos técnicos e metodológicos, fazendo uso dos esquemas conceituais e das 

análises que se encontram nos diversos ramos do saber a fim de fazê-los interagirem e 

convergirem, depois de terem sido comparados e julgados. Neste sentido, a 

interdisciplinaridade busca criar pontes para ligar as fronteiras que haviam sido estabelecidas 

anteriormente entre as disciplinas com o objetivo de assegurar um objeto seu, em uma 

perspectiva positivista, segundo modos e procedimentos particulares (JAPIASSU, 1976). A 

interdisciplinaridade contribui para a superação do dualismo entre pesquisa teórica e pesquisa 

aplicada, pois constitui uma somatória das duas, que podemos chamar de pesquisa orientada. 

A proposição de novos modelos de processos de ensino e aprendizagem tem buscado 

suporte em diferentes dispositivos e tecnologias, incluindo os jogos digitais. Contudo, tais 
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processos em sua maioria caracterizam-se na modalidade interdisciplinaridade linear, ou seja, 

tomam o objeto e o incorporam ao processo, sem que haja uma cooperação metodológica. 

Cremos que somente uma proposta desenhada com moldes da interdisciplinaridade estrutural, 

onde processo pedagógico, criação e design de jogos digitais convirjam e se articulem, de modo 

a culminar em um novo processo de desenvolvimento de experiências educacionais trará real 

contribuição para o campo17. Estudos interdisciplinares demandam uma imaginação criadora e 

combinatória em condições de manejar conceitos e métodos diversos e colocá-los em presença 

um dos outros, dando origem a combinações imprevistas, compreendendo que a 

interdisciplinaridade não é apenas um conceito teórico, mas sim uma prática.  

 

2.4 Pesquisa Interdisciplinar no Brasil 

 

A universidade pública sabe que sem projeto nacional só há contextos globais 

e estes são demasiados poderosos para que a crítica universitária dos contextos 

não acarrete a descontextualização da própria universidade. 

 

Boaventura Santos 
 

 

Iniciada na década de 60, a partir da década de 70 toma corpo e base conceitual a 

discussão acerca do papel e do futuro da Universidade, e em sua extensão, de todo o sistema de 

ensino. Discussão que enseja proposições teóricas como as de Ivan Illich (2018), que advoga a 

extinção das instituições formais de ensino em prol de uma concepção “desescolarizada” de 

sociedade, em que o aprendizado ocorreria em, e por meio de, instituições, que se utilizando da 

tecnologia serviriam à interação pessoal, criativa e autônoma fazendo emergir novos valores 

não passíveis de controle substancial pelos tecnocratas. Para ele a instituição educacional 

confunde processo com substância, ensino com aprendizagem, obtenção de grau com educação, 

diploma com competência e fluência no falar com capacidade de dizer algo novo.  

Wladimir Kourganoff (1990) foca a discussão no currículo oculto das instituições de 

ensino, afirmando que nas universidades o “primado da pesquisa” acaba por afetar 

estruturalmente todo o sistema. O publish or perish, acaba por contaminar o sistema 

                                                 
17 Corolário de tal proposição é a adoção da metodologia de Design Thinking por profissionais da educação.   
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universitário que se transforma e se amolda, passando a priorizar a produção de conhecimento 

em detrimento de sua divulgação.  

Deformação análoga de propósito e fim ocorreu no ensino superior brasileiro com a 

implantação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. Se por meio de sua 

implantação se almejava obter um norteador para proposições e ações de melhoria de qualidade 

no sistema de ensino, em termos práticos este exame converteu-se em uma ferramenta de 

ranqueamento de cursos, que tendo a percepção da qualidade do ensino fornecida formatada 

pelo ranking passaram a desenvolver ações para melhoria do desempenho do aluno na prova 

em detrimento de sua formação18, conforme constataram preliminarmente Canan e Eloy (2016).  

De modo semelhante Cristovam Buarque (1994) considera que a crise universitária se 

instaurou a partir da década de 60, apontando que a crise decorreu do fato de a universidade ser 

prisioneira da convicção das certezas aprendidas nos textos filosóficos. Ao evitar assumir o rico 

papel epistemológico que há na contestação através da dúvida, continua prisioneira da crença 

na certeza. As aulas tentam transmitir o conhecimento consolidado dos professores aos alunos, 

e as provas na graduação e as teses na pós-graduação visam mostrar as certezas dos alunos para 

os professores. A amarra da universidade estaria assim na visão de que a eficiência da produção 

de pensamento é medida através da especialização. A nova universidade deveria renovar-se e 

ajustar seu trabalho à ruptura com esta crença obsoleta.  

Ángel Goméz (2015), alinhado à grande parte dos críticos modernos, considera que a 

resistência a uma mudança radical no sistema de funcionamento educacional tem duas fortes 

razões básicas: a concepção epistemológica cartesiana que governa os modos de entender o 

conhecimento e a racionalidade humana, e a conservação da estrutura organizacional do 

dispositivo escolar criado por e para exigências do período industrial.  

Especificamente no tocante à Universidade, Boaventura Santos (2011), afirma que o 

conhecimento universitário, entendido como o conhecimento científico produzido em 

universidades ou em instituições separadas das universidades mas detentoras do mesmo ethos, 

foi ao longo do século XX um conhecimento predominantemente disciplinar, cuja autonomia 

impôs um processo de produção relativamente descontextualizado em relação às premências do 

                                                 
18 O que equivale dizer que formam o aluno para ir bem na prova, em detrimento de forma-lo para ir bem na sua 

vida.  
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quotidiano das sociedades. Na lógica inerente a esse processo, são os investigadores quem 

determinam os problemas científicos a serem resolvidos, definem sua relevância e estabelecem 

metodologias e ritmos de pesquisa.  

No campo internacional um dos mais loquazes críticos ao sistema de ensino padronizado 

e compulsório, John Gatto (2017) considera que a falha teórica e metafórica do sistema do 

ensino é compreender a formação do aluno como o ato de pintar em que se adiciona material a 

uma superfície até que uma imagem seja sinteticamente produzida. Para ele o ensino é mais 

análogo a arte da escultura onde ao subtrair material permite que uma imagem que já está 

“aprisionada” na pedra emerja.  

 Nesse desenho de considerações acerca da universidade apresentado podemos constatar 

que mais do que uma crítica a suas funções, compreende-se que a problemática reside em seus 

fatores estruturantes, que são em grande parte, decorrentes de um modelo de pensamento 

científico. Embora não seja uma panaceia para resolver todos os problemas do ensino 

universitário, a interdisciplinaridade deveria ser adotada em alguma medida pelas 

universidades.  

Sendo assim, consideramos pertinente lançar nosso olhar à pesquisa interdisciplinar no 

contexto nacional. No presente momento coexistem, as vezes de forma um tanto quanto 

desconfortável, dois modelos articuladores e estruturantes de pesquisa, o tradicional disciplinar 

e o interdisciplinar. O desconforto decorre do fato de que os modelos de avaliação, aferição, 

autorização e articulação de todo o sistema de ensino superior universitário ainda têm como 

base o pensamento disciplinar19.  

 Como bem coloca Regina Giora (2014), os saberes e fazeres interdisciplinares tiveram 

seu início na década de 60, na Europa, mais precisamente na França e na Itália e, desde então, 

têm se constituído em uma tendência em várias partes do mundo acadêmico. No Brasil, o 

conceito de interdisciplinaridade apareceu nos anos 70, e nos anos 90 a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, órgão do Ministério da Educação, 

que autoriza e avalia cursos, constituiu a Área Multidisciplinar, que posteriormente em 2008, 

passou a ser designada Área Interdisciplinar, compondo a Grande Área Multidisciplinar.  

                                                 
19 Apesar de avanços, anda que tímidos, de algumas universidades brasileiras conforme catalogado na CAPES e 

INEP.  
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 Destarte, a pesquisa interdisciplinar tem como desafio não apenas se orientar e se ajustar 

ao rápido ritmo de mudanças do mundo e da sociedade que busca investigar, como também 

criar modos de se articular a um sistema já institucionalizado de base disciplinar. Como bem 

lembra Japiassu (1976), a pesquisa interdisciplinar estrutura-se melhor em programas do que 

em projetos, porque o programa é uma definição mais ampla de determinada orientação de 

pesquisa, possuindo uma coerência interna e analítica, apresentando a vantagem de estar 

centrado sobre em assunto ou tema bastante flexível para assumir vários projetos concretos de 

pesquisa.  

 

A interdisciplinaridade, por sua vez, pressupõe uma forma de produção do 

conhecimento que implica trocas teóricas e metodológicas, geração de novos 

conceitos e metodologias e graus crescentes de intersubjetividade, visando a 

atender a natureza múltipla de fenômenos complexos. Entende-se por 

Interdisciplinaridade a convergência de duas ou mais áreas do conhecimento, 

não pertencentes à mesma classe, que contribua para o avanço das fronteiras 

da ciência e tecnologia, transfira métodos de uma área para outra, gerando 

novos conhecimentos ou disciplinas e faça surgir um novo profissional com 

um perfil distinto dos existentes, com formação básica sólida e integradora. 

(CAPES, 2016a, p. 9).  
 

 

A presente tese integra corpo de investigações sobre formação docente para a 

interdisciplinaridade, linha de pesquisa que compreende os desafios complexos da 

contemporaneidade e as necessidade de revisão decorrentes, linha que gestou investigações 

como as de: Meister (2012) acerca da tessitura do conhecimento nas redes sociais; Sanches 

(2013) sobre a formação inicial docente, Pinto (2014) sobre o uso de dispositivos móveis em 

sala de aula; Lima (2016) sobre as implicações que a formação interdisciplinar tem na prática 

profissional docente; Yamamoto (2017) sobre as trajetórias de aprendizagem na docência em 

contextos não escolares; Haddad (2017) sobre currículo, expectativas de ensino e aprendizagem 

e necessidades formativas de professores e Favaro (2018) sobre o uso de metodologias ativas 

em cursos de Publicidade e Propaganda. 

 

2.5 Triangulação Teórica 
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A interdisciplinaridade está embasada na disciplinaridade, o que implica 

reconhecer todos os passos de uma metodologia tradicional necessária para a 

construção do projeto de pesquisa. 

 

Ivani Fazenda 

 

 Posto que a interdisciplinaridade almeja iluminar as áreas no interstício entre as 

disciplinas, compreendendo a relação entre elas, coloca-se na ordem prática a questão: em que 

se fundamentam os estudos interdisciplinares?  

 Como resposta a esta questão, usamos o conceito de triangulação. Segundo Duarte 

(2009) a história da investigação social encontra-se repleta de esforços de buscar combinar em 

uma única investigação diferentes métodos de coleta e análise de informação. A necessidade de 

se usar metodologias oriundas de diferentes tradições numa mesma investigação levou a 

triangulação a se constituir como a mais utilizada. O termo se origina na topografia, referindo-

se a um método de fixação de um ponto C, pela observação dos pontos A e B.  

 Fígaro (2014) afirma que uma vez que nenhum método pode se arrogar a pretensão de 

responder sozinho às questões que a realidade social coloca, a triangulação metodológica pode 

iluminar a realidade a partir de vários ângulos, permitindo confluências, discordâncias, 

perguntas, dúvidas e falseamentos, numa discussão interativa e intersubjetiva na construção e 

análise de dados. Proposta esta que se coaduna com a investigação acerca do profissional 

docente que desejamos formar.  

 Zappellini e Feuerschütte (2015) ao investigarem o conceito de triangulação e seu uso 

na pesquisa científica brasileira, após analisarem as definições encontradas, consideraram que 

o conceito básico de triangulação pode ser entendido como uma combinação de diferentes 

métodos de coleta e de análise de dados, de diferentes populações e sujeitos, de diferentes 

perspectivas teóricas e de diferentes momentos no tempo, com o propósito de consolidar suas 

conclusões a respeito do fenômeno que está sendo investigado  

 Tais estudos consideram que as diferentes tipologias de triangulação foram criadas por 

estudiosos que procuraram sistematizá-las como método de pesquisa. De modo geral estas 

podem ser classificadas como:  

 

I) Triangulação de dados (diferentes fontes, mesmo método);  
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II) Triangulação de investigadores (diferentes observadores);  

III) Triangulação de teoria (mesmo objeto, diferentes abordagens) e;  

IV) Triangulação metodológica (diferentes métodos).  

 

 Dado o caráter único da investigação interdisciplinar entre Educação, Arte e História da 

Cultura, optamos por propor um modelo de triangulação teórica (tipo III) que confluiria para a 

compreensão dos jogos digitais, (D constituído pela observação de A, B e C). Consideramos 

que as obras teóricas existentes fornecem subsídios e sustentação a uma compreensão 

interdisciplinar dos Jogos Digitais a partir da perspectiva destes três campos.  

 Assim o presente estudo iniciou-se com uma fundamentação teórica composta de 69 

obras selecionadas por versarem de pelo menos um dos aspectos desta relação. O intuito era 

construir a fundamentação teórica dos jogos digitais não a partir de uma disciplina específica 

(o design ou a informática, por exemplo), mas sim compô-la de modo a capturar sua 

complexidade inerente, resultado expresso no capítulo “Jogos Digitais”. 

 Constatou-se que a complexidade inerente a tal construção, bem como o inter-

relacionamento das obras não era adequadamente expresso pelo modelo de referência 

bibliográfica estabelecido pela ABNT. Construímos então uma representação esquemática da 

triangulação por acreditarmos que tal modelo permite uma compreensão mais adequada.  

Representação manifesta na forma do um Constelação Bibliográfica, que tem o Jogo 

Digital como elemento central representando por um joystick, o eixo das Artes é representado 

por uma paleta de tintas, o da História da Cultura pelas Máscaras do Teatro, e o eixo da 

Educação por um livro. No entorno, temos uma caixa que é a moldura conceitual, constituída 

de obras de referência metodológica.  

As obras selecionadas foram então classificadas de acordo com suas palavras chave após 

a leitura. Em nossa representação esquemática elas são simbolizadas por suas capas. Nas bordas 

de nosso enquadramento – que formam sua moldura conceitual – estão as obras que nos ajudam 

a formar o framework em que iremos trabalhar, que consistem em textos sobre 

interdisciplinaridade, história da educação e pedagogia, atuação e avaliação do professor, 

metodologia e relação educação e tecnologia. 
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 O passo seguinte foi a inserção dos livros selecionados no levantamento bibliográfico 

que se relacionam diretamente com cada um dos eixos (artes, história da cultura, jogos digitais 

e educação).  

Finalmente as obras que já manifestam relação entre jogo digital e um dos eixos 

propostos foram alocadas na ligação entre os eixos. O resultado apresentado abaixo é a 

representação esquemática da constelação das obras avaliadas para a fundamentação deste 

estudo. 

A representação esquemática expressa a triangulação teórica realizada de modo a se 

obter uma compreensão interdisciplinar dos jogos digitais, objetivando uma nova percepção 

manifesta do pesquisador, bem como um processo de desaprendizagem dos métodos 

disciplinares. Objetivava-se com este processo obter uma nova forma de pensar e praticar 

ciência, que gerou um redimensionamento da concepção do Jogo digital. 

 

  



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

56 

 

 

Imagem 02 – Constelação Bibliográfica 

Fonte: Elaborado por Alicia Gomes Barbosa  
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As interconexões e aplicações possíveis fundamentaram uma linha de reflexão acerca 

do tema resultando em uma série de artigos apresentados em congressos e em capítulos de livros 

publicados em concomitância à realização do presente estudo, sintetizados no quadro abaixo.  

 

Quadro 1 – Artigos em Congressos 

Tema  Modalidade Data  

Jogos Digitais e Mediação Cultural XV SBGAMES 2016 

Jogo Digital e Nutrição para Estesia XL INTERCOM  2017 

Jogos Digitais como Metáforas Conceituais XVI SBGAMES 2017 

Jogo Digital, Hipertexto e Letramento I Seminário Nacional GEMS 2017 

Jogo Digital e Ressignificação do Conceito de 

Velhice 

X ABCIBER  2017 

Proposta de Experimento Educacional na formação 

do Designer de Jogos Digitais 

III Jornada Internacional 

GEMInIS 

2018 

Design e Processos educacionais. Perspectivas de 

Transformação no Ensino Brasileiro.  

XIV Encontro Científico da 

UAM 

2018 

Jogo Digital e Cibercultura. A comunicação ubíqua 

dos jogadores de Ingress.  

II Encontro Regional Centro-Sul 

da ABCiber. 

2019 

Investigações práticas do ensino de filosofia da 

ciência com suporte em jogos digitais 

II Congresso de História da 

Ciência e da Técnica  

2019 

Relação interdisciplinar dos Jogos Digitais.  

 

Quadro 2 – Capítulos de Livros  

Tema  Obra Data  

O Paradoxo Pedagógico da Inovação  Criatividade e Inovação na 

Arte, na Ciência e no Cotidiano 

2016 

Jogo Digital e Mediação Cultural – Análise do 

Jogo Oknytt.  

Mediação Cultural – Olhares 

Interdisciplinares.  

2017 

Jogo Digital e Terceira Idade – a poesia 

concreta de Typoman.  

Criatividade e Longevidade: 

um olhar da educação, arte 

cultura.  

2017 
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Representações das Enfermeiras nas Capas da 

Revista da Cruz Vermelha no Período da 

Primeira Guerra – um estudo interdisciplinar.  

Manipulações Midiáticas em 

Perspectiva Histórica.  

2018  

Beyond Eyes e a Fenomenologia de Merleau-

Ponty. O uso de jogos digitais como metáforas.  

Tempos de Percepção.  2018 

Capítulos de Livro.  

 

A dimensão interdisciplinar na interrelação da Educação, Arte e História da Cultura, nos 

concede nova forma de perceber os jogos digitais e suas possíveis aplicações em contextos 

educacionais e de mediação cultural, ampliando o horizonte de possibilidades já estabelecidas, 

e demandando estudos e revisão de proposições conceituais para tal. 

 

2.6 Interdisciplinaridade e Pesquisa Educacional  

 

 

O objetivo da educação não é aumentar a quantidade de conhecimento, mas 

criar as possibilidades de uma criança inventar e descobrir, criar homens 

capazes de fazer coisas novas. 

Jean Piaget 

  

 

Dado o que foi visto até agora, à luz da proposta educacional de Piaget, e o caráter 

experimental que tem pautado as relações do Jogo Digital com as dimensões Arte, História da 

Cultura e Educação, consideramos ser importante uma aferição sobre como está o estado da 

arte no tocante a pesquisas que considerem tais elementos de forma interdisciplinar.  

Na tentativa de compreender os fundamentos da ação docente Mizukami (2001) propôs-

se realizar uma análise teórica de conceitos relativos as diferentes abordagens do processo 

ensino-aprendizagem, criando um referencial que de algum modo sistematizasse as principais 

teorias e propostas acerca do processo. Com foco nas principais tendências e linhas pedagógicas 

do ensino brasileiro terminou por sintetizá-las em cinco grandes abordagens, que podem ser 

caraterizadas seguindo a seguinte tipologia:  
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A) Abordagem tradicional. Assim denominada por se tratar de uma concepção e prática 

educacional que persiste no tempo em suas diferentes formas, passando a fornecer um quadro 

referencial a todas as demais abordagens que dela se seguiram. Esta tem a pretensão de conduzir 

o aluno até o contato com as grandes realizações da humanidade: da literatura à arte, a 

raciocínios e demonstrações elaboradas, a aquisições científicas e a métodos seguros.  

B) Abordagem Comportamentalista. Compreende o conhecimento como uma 

descoberta que o indivíduo faz, sendo que a experiência ou experimentação planejadas são a 

base do conhecimento. Os modelos de ensino são desenvolvidos a partir da análise dos 

processos por meio dos quais os comportamentos humanos são modelados e reforçados, 

implicando em recompensa e controle, assim como planejamento cuidadoso das contingências 

de aprendizagem. O ensino é composto por padrões de comportamento que podem ser mudados 

através do treinamento.  

C) Abordagem Humanista. Considera predominantemente as tendências encontradas no 

sujeito. O “ensino centrado no aluno” deriva-se desta teoria. A abordagem dá ênfase às relações 

interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da personalidade 

do indivíduo, considerando-se sua vida emocional e psicológica, bem como sua orientação 

interna. O professor não transmite conteúdo, dá assistência, sendo um facilitador da 

aprendizagem.  

D) Abordagem Cognitivista. Estuda cientificamente a aprendizagem como sendo mais 

que um produto do ambiente, dos indivíduos ou de fatores externos ao aluno. Considera-se a 

forma como as pessoas lidam com estímulos ambientais, organizam dados, sentem e resolvem 

problemas, adquirem conceitos e empregam símbolos verbais é predominantemente 

interacionista.  

E) Abordagem Sócio-Cultural. Enfatiza os aspectos sócio-políticos-culturais inerentes 

ao processo educacional (no caso do contexto brasileiro com considerações acerca da cultura 

popular). Tal processo parte do que é comum ao povo, principalmente o que as pessoas 

assimilam como sujeitos, não lhes fornecendo coisas prontas, mas procurando trazer valores 

que lhe são inerentes (especialmente na alfabetização de adultos). 

 Compreendemos que tal desenho feito por Mizukami nos fornece quadro referencial 

para compreendermos qual a concepção do processo educacional utilizado pelos autores de 
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textos interdisciplinares acerca de relação jogo digital e educação/cultura. Acreditamos ser 

salutar um levantamento de modo compreender como pesquisadores nacionais estão abordando 

tal relação, em especial, qual a fundamentação que estão utilizando. Consideramos então que a 

fonte ideal de tal informação se encontra nas publicações científicas. Usamos como base o 

seguinte recorte para levantamento: publicações classificadas como interdisciplinares na 

plataforma Sucupira, com Qualis nas dimensões A1, A2 e B1.  

Como a plataforma considera a interdisciplinaridade campo determinado, não fazendo 

distinção entre as disciplinas sua base de periódicos tem grande amplitude efetivamente 

cobrindo todas as grandes áreas do conhecimento20. A quantidade de periódicos assim 

indexados, efetivamente inviabiliza análises de metadados. Assim o levantamento realizado 

reveste-se de caráter subjetivo uma vez que o nome das publicações teve de ser utilizado como 

indicador da grande área a qual porventura abordavam, tendo sido selecionados todas aqueles 

versavam sobre a relação Educação, Cultura e Comunicação. Os títulos selecionados passaram 

por uma pré-triagem afim de verificar se tal relação era verdadeira. Finda esta ação foram 

identificados onze periódicos. 

O próximo passo foi a avaliação de cada título no tocante ao período de 2014 – 2017, 

em busca de artigos cuja temática versasse sobre Jogos Digitas, Cultura e/ou Educação. 

Novamente, por não permitir buscas temáticas específicas a plataforma nos obrigou a verificar 

edição por edição títulos de textos que pudessem versar sobre tal temática. Tendo sido 

identificados 25 artigos.  

 

Tabela 03 – Periódicos e Artigos 

Revistas Artigos 

Encontrados 

Animus. Revista interamericana de comunicação mediática. 1 

Comunicação, Mídia e Consumo. 1 

Comunicação e Sociedade. 1 

Creative Education 3 

Cultura Midiática 2 

Ciências Sociais Unisinos 1 

Dialogos de la comunicacion 1 

 Exedra  1 

Informática na Educação 4 

                                                 
20 Ciências exatas e da terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências 

Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes; Multidisciplinar.  
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Renote 19 

Famecos 1 

 

Total 35 

 

Posteriormente procedeu-se a leitura de cada artigo buscando identificar sua proposta, base 

de autores e fundamentação teórica-educacional. O delineamento de todos os artigos 

encontrados está no Anexo 02, objetivava-se com tal levantamento aferir a existência de bases 

teóricas comuns na abordagem da relação jogo digital e educação/cultura numa perspectiva 

interdisciplinar.  

No levantamento realizado não foi possível identificar tendência referente a 

predominância de uma abordagem. De fato, em grade parte dos artigos avaliados percebeu-se 

a falta de referência a esse tópico. A ausência de referencial teórico quanto a processo 

educacional nos permite inferir que estes referem-se a abordagem Tradicional. Nos casos onde 

é feita tal distinção nota-se ligeira tendência a uma compreensão com base nas abordagens 

comportamentalista e cognitivista.  

 No tocante aos autores referenciados, encontra-se também uma pletora de abordagens, 

destacando-se a presença de fundamentos do estudo de jogos nos trabalhos de Huizinga e 

Caillois, e no tocante a obras especificas de pedagogia leve tendência de referenciamento com 

base nos trabalhos de Piaget e Vygostky.   

No próximo capítulo investigamos os processos formativos de excelência dos 

profissionais ao qual propomos o aporte do uso de jogos digitais, bem como a capacidade de 

compreende-los, produzi-los e utiliza-los criticamente como fins de melhoria no processo 

educacional, o pedagogo.  
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3. Formação Docente 
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 No presente capítulo fazemos uma apresentação dos aspectos de formação do pedagogo, 

do cenário de políticas públicas sobre o tema e do impacto que as mudanças determinadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015 têm para a formação do pedagogo em nível superior, 

elencamos os cursos considerados de excelência no estado de São Paulo e procedemos com 

uma análise de seus projetos pedagógicos.  

 

3.1 Educador x Pedagogo 

 

 
Educar significa muito mais do que a aquisição de conteúdos reificados, 

consolidados na cultura, recebidos na herança cultural de cada comunidade e 

transmitidos na escola por meio da explicação do professor ou do estudo do 

livro didático. A reificação é um processo de descontextualização e 

mecanização da aprendizagem como aquisição de conteúdos consolidados, 

produtos sem processo, em ausência da dúvida e da problematização 

necessária, criada para reproduzir algoritmos de ordem inferior, que governa 

os processos usuais na escola tradicional.  

 

Ángel Gómez 

 

 

Segundo Gómez (2015) toda aprendizagem, principalmente aquela que é relevante e 

duradoura, é produzida ligada às vivências, sendo essencialmente um subproduto da 

participação do indivíduo membro de uma comunidade nas práticas sociais. A aquisição eficaz 

de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e conhecimentos, ou seja, competências, 

acontece como parte de um processo de familiaridade com as formas de ser, pensar, sentir e 

ver; características do grupo e do ambiente em que se desenvolve a vida. Sendo assim, a 

qualidade da aprendizagem depende definitivamente dos contextos de aprendizagem, em neste 

sentido, não é possível conceber o processo de ensino desarticulado do contexto social em que 

este se desenvolve.  

 O aprendizado não é apenas uma habilidade, mas uma atividade cultural profundamente 

condicionada por crenças e hábitos que funcionam em parte fora da consciência, um ritual 

cultural (NUTHAL, 2005) que foi assimilado por cada geração durante vários séculos e que os 

docentes, as famílias e os próprios alunos reproduzem sem ter consciência de seus fundamentos 

e implicações.  
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 Como propõem Cochran-Smith (2003) o ponto fulcral do processo educacional é a 

formação que se dá aos educadores, expresso na pergunta: como educamos os que irão educar? 

A autora aponta a necessidade de especial análise dos chamados teacher’s educators e o 

impacto que estes têm na formação de pedagogos, seja em seus aspectos conceituais (o que 

ensinam) como nos mais práticos (como ensinam) que são assimilados e emulados por seus 

alunos.  

 Gómez (2015) afirma que propor o desenvolvimento das qualidades e competências 

humanas básicas como objetivos da escola traz a necessidade de repensar e transformar 

substancialmente os contextos, os habitats e os cenários escolares que têm dominado a vida 

acadêmica durante mais de um século. É importante focalizar o papel do professor e dos demais 

agentes envolvidos no funcionamento do sistema educacional, no projeto e na criação dos 

contextos de aprendizagem adequados. A fim de verificar que cenários e contextos facilitam o 

desenvolvimento ideal das qualidades e das competências básicas requeridas pelo cidadão 

contemporâneo, e em especial por aquele que buscamos formar para a prática docente. Propõe 

que a escola seja entendida como um sistema, de modo a ser possível entendermos os 

conhecimentos, valores, atitudes, emoções e habilidades que as organizações educativas 

produzem. Considerando que o meio se torna a mensagem, o meio escolar compõe-se então de 

um conjunto de elementos tais como: o currículo, a pedagogia, a organização do espaço, o 

tempo e relações que rodeiam os intercâmbios educativos.  

 Instaura-se aqui dicotomia que permeará o presente estudo: a proposição de sistemas de 

ensino enseja e referencia a necessidade do emprego da epistemologia da complexidade, que se 

propõe a compreender a interrelação do e para o todo. Contudo, se a percepção desse processo 

com base interdisciplinar é relativamente nova (cerca de quatro décadas), sua estrutura é muito 

mais antiga (quase dois séculos) e neste sentido o ensino tem sido concebido, articulado, 

organizado e praticado de forma essencialmente disciplinar.   

Coexistem hoje duas formas de se perceber o sistema educacional; uma propõe fazê-lo 

à luz da interdisciplinaridade a outra o concebe de forma estruturante articulada em disciplinas. 

Tal dicotomia sintetiza-se na forma como seus agentes compreendem e definem seus papéis e 

funções. Na estrutura “clássica” de cunho disciplinar, determinista e fragmentária, entendem-

se que o ensino e aprendizagem podem ser quebrados em partes fundamentais, e que seus 
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agentes podem e devem ser especializados, para a realização de tarefas específicas. Na visão da 

complexidade infere-se que tais papéis e funções são mais fluídos, interrelacionam-se e 

demandam competências e formação transversais.  

Na perspectiva da complexidade, quando falamos em contextos de aprendizagem 

consideramos que o lócus da aprendizagem não está restrito e reduzido a um local específico e 

determinado, a sala de aula, mas que ocorre em outros ambientes e locais, melhores definidos 

pelo conceito de sala de aula expandida (HARDAGH, 2009), e práticas como o ensino híbrido 

fundamentado na sala de aula invertida (BACICH et al., 2015). Outros agentes contribuem no 

processo, sendo também entendidos como educadores.  

De fato, é considerável a quantidade de pesquisadores que questionam a atual estrutura 

do sistema, seja pela crescente incompatibilidade entre os novos modos de ser e estar no mundo 

e as “antiquadas” instalações escolares cujas regras e valores, premissas e ambições foram 

definidas a duzentos anos (SIBILA, 2012), seja pela constatação de que em um mundo no qual 

a tecnologia está totalmente integrada em nosso cotidiano, não seria possível deixa-la à margem 

da escola, a ubiquidade da informação não pode ser ignorada, torando-se importante 

compreender o fenômeno para que possa ser utilizado pelas instituições de ensino (VALLETA; 

GIRAFFA, 2018). 

Contudo tal compreensão é uma nova forma de se perceber um processo que é muito 

mais antigo e que foi concebido e desenhado de forma disciplinar, que especializa seus agentes 

em funções específicas. No Brasil considera-se legalmente que somente o Pedagogo têm a 

adequada formação para exercer a atividade formal de educador. Face as dinâmicas mudanças 

pela qual passa nossa sociedade, os limites da especialização em uma função passam a ser cada 

vez mais contestados.  

 As próprias diretrizes curriculares nacionais para formação no magistério compreendem 

a necessidade de uma formação continuada (MEC, 2015), que abranja as dimensões coletivas, 

organizacionais e profissionais, ressaltando a necessidade de repensar o processo pedagógico, 

seus saberes e valores, envolvendo atividades de extensão, grupos de estudo, reuniões 

temáticas, cursos, programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do 

magistério na educação básica, visto que sua finalidade principal é a reflexão sobre a prática 
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educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional 

docente em uma sociedade que está em processo de transformação. 

Contudo no plano estruturante, ainda não se logrou sucesso na efetivação de um modelo 

interdisciplinar. Podemos afirmar que o sistema educacional nacional se estrutura, se referencia 

e se analisa de forma essencialmente disciplinar e fragmentária. Em outras palavras, se no 

discurso e na teoria já é possível constatar a coexistência de ambas as perspectivas, na prática 

isto ainda não ocorre.   

O ensino é uma atividade cultural profundamente condicionada por crenças e hábitos 

que funcionam em parte fora da consciência, um ritual cultural, e é necessária a compreensão 

da cultura e da sociedade em que tais processos se desenvolvem. Yanaze (2012) ao propor o 

conceito de tecnopedagogia, sustenta que as tecnologias digitais passam a atuar na esfera da 

percepção e do conhecimento, possibilitam mudanças nos estilos de vida das pessoas, entrando 

no interior da estrutura mental da percepção e do conhecimento, alterando-as profundamente, 

analogamente ao que aconteceu com a escrita e posteriormente com a mídia de massa. Assim, 

os jogos digitais, por provocarem um conjunto de transformações perceptivas, sensoriais, 

interpretativas, cognitivas e qualitativas, integrando diversos campos do conhecimento, tornam-

se muito mais do que um simples instrumento lúdico de entretenimento.  

A obra de Pierre Lévy (SILVEIRA, 2019) é particularmente rica para a compreensão 

deste contexto por deslocar a discussão da ferramenta computador para um plano mais amplo 

e filosófico, buscando compreender o impacto que estes têm em nossa sociedade. Para o autor, 

computadores não servem apenas ao ensino, à gestão ou ao processamento de imagem, mas 

redefinem o aprendizado, a gerência e a criação de imagens, nos cenários que projeta. Lévy 

busca entender como se constitui uma cultura digital, ou cibercultura, que força mudanças 

educacionais, tornando o velho esquema de se aprender uma profissão na juventude para 

exercê-la durante o resto da vida, ultrapassado. A própria noção de profissão torna-se cada vez 

mais problemática.  

Em concordância com a proposição de que jogos digitais encerram em si potencial para 

serem dispositivos educacionais e mediadores culturais por excelência, seu uso, aplicação e 

produção deveriam fazer parte dos processos formativos dos docentes que irão atuar com a 

chamada geração digital, fazendo parte de sua formação disciplinar.  
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O sistema nacional disciplinar forma um especialista em processos educacionais 

denominado Pedagogo, que é formalmente diplomado para tal atividade. Sendo assim, para 

efetivar uma análise empírica acerca da formação deste, somos forçados a fazê-lo no contexto 

de sua formação disciplinar, para aferirmos o que ocorre no âmbito nacional, como forma de 

obtermos marcadores (benchmarks) que possam referenciar trabalhos futuros.  

Para tal avaliamos os projetos pedagógicas dos cursos considerados de excelência na 

formação pedagógica. Optamos por utilizar como balizadores de excelência os resultados 

formativos, fiando-nos na qualificação do Ranking Universitário da Folha – RUF de 2018 como 

guia. Entendemos também ser desejável manter o foco do estudo em instituições públicas, 

desconsiderando as privadas, entendendo que as públicas sintetizam a lógica e desígnios 

formativos de docentes norteadores das políticas públicas.  

O quadro classificativo abaixo mostra a relação das universidades e sua posição no RUF.  

 

Tabela 04 – Posição dos Cursos de Pedagogia no Rank Universitário Folha 

 

Fonte: Folha de São Paulo. 2018. 
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Circunscrevemos o objeto do presente estudo ao estado do São Paulo, focando nossa 

análise em quatro instituições públicas que ofertam o curso de Pedagogia. A Universidade de 

São Paulo – USP (1ª colocada), a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – 

UNESP (6ª colocada), a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP (7ª colocada), e a 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCAR (11ª colocada).  

 A avaliação de propostas educacionais voltadas para a formação de profissionais é tarefa 

complexa articulada em vários elementos que envolvem educação, sociedade e mundo do 

trabalho. Tal análise é fundamentada na perspectiva de que esses processos devem atender às 

políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao padrão de qualidade 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), manifestos na 

organicidade entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), como expressão de tal articulação. 

Quando avaliada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP é considerada em dois níveis estruturais, o primeiro deles é o nível institucional 

que considera: a missão, o PDI, as políticas para ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, a 

responsabilidade social da Instituição de Ensino Superior – IES,  a comunicação com a 

sociedade, as políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e técnico-administrativo, a 

organização de gestão da IES, a sua estrutura física, o planejamento da avaliação, as políticas 

de atendimento aos estudantes e a sustentabilidade financeira. O segundo nível é o do curso, 

que considera as dimensões: a organização didático-pedagógica, o perfil do corpo docente e as 

instalações físicas.  

 Objetivamos na presente análise identificar se há elementos na formação docente 

voltados para tecnologias digitais, em especial para jogos digitais aplicados ao ensino. 

Entendendo que tal processo compõe cenário complexo e amplo que é a formação do docente 

para o uso de tecnologias digitais, organizamos a análise em dois escopos: no mais restrito 

buscamos aferir a existência de estratégias formativas que contemplem de maneira explícita 

jogos digitais e no mais amplo almejamos compreender as estratégias formativas voltadas à 

formação do professor para a tecnologia.  
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 Consideramos importante ressalvar que a avaliação de um curso superior é atribuição 

do INEP sendo efetivada por meio de comissões avaliadoras e que deve ser realizada em etapas, 

minimamente definidas como: a) proposição e planejamento do curso e b) sua efetiva execução. 

Como estamos propondo desenhos formativos alternativos, focaremos a atenção de nossa 

análise na dimensão propositiva dos cursos (seus projetos pedagógicos), inferindo que o bom 

desempenho das instituições na formação de seus alunos, resulta em parte de uma adequada 

implantação de tais projetos.   

 Segundo Oliveira Pinto (s.d.) o Projeto Pedagógico é a intenção da escola e de seus 

profissionais de realizarem um trabalho, e resulta das reflexões e questionamentos sobre o que 

é a escola hoje e o que pode vir a ser, visando inovar a prática pedagógica e elevar a qualidade 

do ensino, sendo sua construção um processo em que se busca articular as necessidades da 

comunidade escolar, as diretrizes nacionais, as normas, as regulamentações e as orientações 

curriculares e metodológicas do sistema educacional, sintetizando a missão e os objetivos 

estratégicos da instituição em um plano de ação. O mesmo ocorre com projeto pedagógico de 

um curso de graduação. 

 Ressaltamos que não objetivamos avaliar os projetos pedagógicos, apenas aferir se há 

intencionalidade, propostas e ações de formação do pedagogo para o uso de tecnologias digitais, 

especificamente a dos jogos digitais. Entendemos que tal aferição é melhor obtida por meio da 

metodologia de análise de conteúdo, buscando inicialmente identificar a presença de tais 

intencionalidades e propostas, e no segundo momento procedendo ao registro e classificação 

de suas manifestações.  

 O currículo pedagógico é a articulação do Projeto Pedagógico dimensionado em um 

espaço e tempo, em que se estruturam os conteúdos a serem trabalhados com os alunos e a carga 

horária alocada na forma de disciplinas, atividades e práticas.  No Projeto Pedagógico 

trabalhamos com intenções e no currículo trabalhamos com sua efetivação. Entendemos que a 

análise desta dimensão deve se dar em termos quantitativos, objetivando aferir a existência de 

disciplinas, atividades e práticas voltadas a formação docente para o uso de jogos digitais e/ou 

tecnologias, e como a carga horária alocada para estas relaciona-se com a carga total do curso.  
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3.2 Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

Os diplomas não são compostos de elementos mais simples e reempregáveis em 

uma outra sequência de elementos qualquer. São agregados molares 

indecomponíveis. Vários diplomas não formam uma unidade significante de 

níveis superior, mas apenas uma justaposição bruta.  

Pierre Lévy 

 

 

Promulgada no dia primeiro de julho de 2015, a resolução de número dois do Ministério 

da Educação define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (licenciatura, formação pedagógica para graduados e segunda licenciatura) e para 

formação continuada. Tem como considerações de fundo:  

a) a abrangência e complexidade da educação; 

b) a ratificação de que concepções sobre conhecimento, educação e ensino são basilares 

para garantir um projeto de formação nacional que vise superar a fragmentação das políticas 

públicas e a desarticulação institucional por meio do Sistema Nacional de Educação; 

c) a valorização do profissional da educação; 

d) a consideração de que as instituições de educação básica cumprem um papel 

estratégico na formação; 

e) a necessidade de articular as Diretrizes Curriculares Nacionais pra Formação Inicial 

e Continuada em Nível superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 

f) a avaliação e regulação dos cursos de formação; 

g) o reconhecimento da docência como ação educativa e como processo pedagógico 

intencional e metódico que envolve conhecimentos específicos, interdisciplinares e 

pedagógicos; 

h) a ação do currículo como conjunto de valores propício à produção e à socialização de 

significados no espaço social que contribui para a construção do cidadão; 

i) a realidade concreta dos sujeitos que dão vida aos currículos. A importância do 

profissional do magistério e sua valorização; 

j) a constatação de que o trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica requer 

planejamento sistemático e integrado. 
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 A resolução instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para Educação Básicas, definindo 

princípios, fundamentos, dinâmicas formativas e procedimentos a serem observados. Em seu 

artigo 2° parágrafo segundo o texto de lei menciona que “a ação profissional do magistério da 

educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas” e que estas 

envolvem o domínio e manejo de conteúdos e metodologias, linguagens, tecnologias e 

inovações como formas de ampliar a visão e formação deste profissional, considerando que a 

formação destes profissionais é processo dinâmico e complexo.  

Dentre os princípios de Formação de Profissionais de Magistério da Educação Básica 

que o documento elenca destacamos os princípios de número:  

V) necessidade de articulação entre ensino e prática na formação docente;  

VII) necessidade de projetos formativos nas instituições de educação com uma sólida 

base teórica e interdisciplinar que reflitam as especificidades da formação docente;  

XI) compreensão de profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e 

da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivências e atualizações culturais. 

Convém destacar que o artigo 5° determina que a formação de profissionais do 

magistério deve assegurar a seus egressos o uso competente de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e nesse sentido o artigo 8° item V explicita que o egresso do curso deverá 

ter “a capacidade de relacionar a linguagem dos meios de comunicação à educação, nos 

processos didáticos-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e 

comunicação para o desenvolvimento da aprendizagem para os egressos de programas de 

formação inicial e continuada”.  

 As diretrizes determinam que os cursos de formação inicial de professores para a 

educação básica em nível superior, devem ter no mínimo três mil e duzentas horas de efetivo 

trabalho acadêmico, sendo destas 400 horas de prática como componente curricular e 400 horas 

de estágio supervisionada obrigatório, estabelecendo o prazo de dois anos a partir da data da 

publicação para que os cursos em funcionamento se adaptem à resolução.  

 Consideramos que tal determinação não só é extremamente pertinente, como também 

se constitui em uma resposta corretiva ao contexto encontrado por Bernardete Gatti (2014) em 

sua pesquisa acerca da formação inicial do professor para educação básica. Estudo que 
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propunha fazer uma síntese do estado do conhecimento sobre formação inicial de professores 

nos cursos de graduação. O quadro encontrado pela autora revela-se um tanto quanto 

desanimador, podendo ser sintetizados como recorrentes os seguintes tópicos:  

A) professores improvisados em várias áreas do conhecimento por falta de licenciados 

na disciplina ou licenciados em curso;  

B) ausência de uma política nacional específica articulada dirigida à melhor qualificação 

da formação inicial de professores em qualquer modalidade;  

C) pouca penetração e consideração das orientações e resultados de discussões e 

pesquisas sobre formação de professores na institucionalização dos cursos formadores nas 

diferentes áreas disciplinares abrangidas;  

D) Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso de licenciatura mantendo a tradição 

do foco disciplinar, com vaga referência à formação de professores, e muitas delas tratando 

praticamente apenas dos bacharelados;  

E) estruturas curriculares fragmentadas, sem disciplinas articuladoras, com ementas 

genéricas quanto aos saberes pedagógicos, e com visível abreviação da formação;  

F) estágios curriculares sem projeto e apoios institucionais e com acompanhamento e 

avaliação precários;  

G) conversão em ritmo acelerado da oferta de cursos presenciais em cursos à distância 

e o excesso desnecessário de instituições que oferecem cursos nessa modalidade;  

H) pouco preparo de docentes das IES para atuar na formação de professores e;  

I) necessidade de serem consideradas as características socioeducacionais e culturais 

dos estudantes que procuram os cursos de licenciatura para sua melhor formação e permanência 

no curso. 

Ainda na linha de análise a formação docente, Bonilha (2014) aponta que as 

universidades brasileiras, loco da produção do conhecimento, da inovação e da pesquisa, ainda 

não incorporaram, de forma plena, nos cursos de licenciatura a discussão sobre o contexto 

tecnológico contemporâneo. Marfin e Pesce (2017), após realizarem uma revisão de literatura 

acadêmica sobre a formação inicial do pedagogo para o uso de tecnologias, com um recorte 

temporal entre os anos 2006 e 2014, constataram que as políticas de formação de professores 
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têm sido marcadas pelo caráter tecnicista, refletindo na degradação da formação dos 

professores.   

 

3.3 Formação Pedagógica de Excelência no Estado de São Paulo  

 

 
Stanford não é no Brasil. Lá, eles inventaram sua universidade para responder 

às suas especificidades, sem medo de serem diferentes. O Brasil vai ter de 

inventar a sua. Não há por isso razão para pânico diante da opinião geral, toda 

ela ansiosa por mudanças, ainda que disposta a ridicularizar as tentativas que 

saem do usual. 

 

Cristovam Buarque 

 

A edição das Diretrizes Curriculares Nacionais em 2015 caracterizou-se como efetiva 

possibilidade de revisão dos cursos de modo a sanar ou atender a todas as insuficiências e falhas. 

Os cursos analisados a seguir, estruturam-se como resposta às demandas geradas pela 

determinação das diretrizes curriculares.  

Metodologicamente optamos por circunscrever nossa análise ao projeto pedagógico dos 

cursos, e em caso de detecção de esforços específicos voltados para a formação docente na área 

de jogos digitais pelo seu aprofundamento nas dimensões Currículo, Metodologia, Avaliação, 

Coordenação e Docentes. O procedimento metodológico utilizado foi a análise de conteúdo 

(BARDIN, 1988), (FONSECA JR, 2010). A pesquisa documental foi feita com base nos 

projetos pedagógicos disponibilizados por cada IES. A etapa inicial consistiu na leitura dos 

projetos buscando palavras chaves ligadas a jogos digitais e tecnologia, sendo que após a 

detecção destas procedeu-se a compreensão de seu contexto. Como ferramenta de suporte 

utilizou-se contadores de palavras digitais.  

 

3.3.1 Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de 

São Paulo – USP  

 

Por determinação do decreto-lei n. 1.190 de 04/04/1939 criou-se o curso de Pedagogia 

da Universidade de São Paulo. Com a reforma universitária de 1968 e a elaboração do novo 

estatuto da universidade foi criada em 16/12/1969 a Faculdade de Educação da USP. O curso 
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de Pedagogia na época era planejado para ter 4 anos de duração, incorporando disciplinas 

oferecidas pelos seus três departamentos – Departamento de Administração Escolar e Economia 

da Educação (EDA); Departamento de Filosofia da Educação e Ciência da Educação (EDF) e 

Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada (EDM), com habilitações em 

Administração Escolar, Supervisão Pedagógica e Orientação Educacional.  

Em 1990 por meio de reforma curricular que visava atender a demandas por 

flexibilização possibilitou-se ao aluno a opção entre dois eixos de prioridades, um com ênfase 

em estudos psicológicos e outro com ênfase em estudos sociológicos de educação, sendo as 

habilitações deslocadas para um período posterior à formação básica do pedagogo. Em 1999, 

instituiu-se nova reforma do Curso de Pedagogia com o propósito de flexibilizar o programa e 

articular e integrar as habilitações no conjunto de formação básica de 4 anos.  

Em 2007 visando atender as demandas das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação de professores DCN/2002 e as novas Diretrizes Curriculares para Cursos de 

Pedagogia do CNE (2006), ampliou-se o curso de modo a suprir as 220 horas faltantes no 

currículo com a inclusão de quatro disciplinas obrigatórias, passando o curso a ter então duração 

mínima de nove semestres. A partir de 2012 passaram a vigorar três percursos formativos: 

Escolarização e Docência, Política e Gestão da Educação e Educação e Cultura.  

A última versão do Projeto Político Pedagógico é de 2017 é fruto de um processo 

coletivo de discussão e avaliação do Curso de Pedagogia que reorganiza o currículo sob a forma 

de diferentes adequações que incluem a continuidade dos Percursos Formativos que nortearão 

a formação dos pedagogos e a inserção de estágios na forma de disciplinas específicas, que 

implicaram no redimensionamento do número de créditos-aula e crédito-trabalhos.  

O curso entende ser seu fim oferecer uma iniciação à atividade investigativa e crítica 

das práticas, da cultura e do saber escolar, sendo planejado de modo a poder integrar o currículo 

ao mesmo tempo em que flexibiliza sua organização, garantido ao aluno a possibilidade de 

escolhas. Para tal integra os conhecimentos das antigas habilitações - Administração Escolar, 

Orientação Educacional, Supervisão Educacional e Educação Especial - com o currículo 

comum da graduação em Pedagogia, e propõe formar um educador em seu sentido amplo, não 

se restringindo às meras questões técnicas de uma profissionalização estreita. Considera 

imprescindível “o conhecimento da escola como organização e o reconhecimento de seu lugar 
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social de forma a contribuir com saberes e valores que auxiliem na construção de uma sociedade 

mais justa”. Para tal vale-se do estudo histórico das práticas escolares combinadas com a análise 

sociológica das implicações sociopolíticas das relações de poder que perpassam o processo de 

escolarização, unindo as perspectivas de gestão e avaliação educacionais, as relações didáticas 

em sala de aula e as dimensões específicas e técnicas decorrentes das metodologias de ensino 

dos diversos conteúdos escolares de modo que o pedagogo tenha uma visão de conjunto de 

todas as áreas na qual pode atuar. Busca formar um professor que possa também exercer as 

funções de administrador, orientador e supervisor, minimizando o efeito indesejável da 

fragmentação dos currículos anteriores do curso, ampliando-se o campo de atuação profissional 

para as áreas de Docência, Gestão e Assessoria e Atividade Especializada.  

O currículo do curso de licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação em 

obediência as DCNs de 2015 a partir de 2017 passa a ter duração mínima de oito semestres, 

compreendendo 31 disciplinas obrigatórias que atendem à formação comum e nove disciplinas 

optativas eletivas, totalizando 2.240 horas de aulas, sendo 420 de atividades práticas. Entre as 

disciplinas optativas e eletivas o aluno pode direcionar sua formação segundo seus interesses 

para aprofundamento de acordo com as disciplinas pertencentes aos três percursos formativos 

apontados. O Trabalho Complementar de Curso (TCC) é de caráter opcional para os alunos, 

tornando-se um mecanismo a mais para a iniciação à pesquisa. Na dimensão sala de aula, o 

curso estrutura-se em turmas com até 60 alunos por disciplina, em dois períodos (vespertino e 

noturno).  

O percurso formativo em Política e Gestão da Educação, objetiva formar um educador 

para coordenar trabalhos individuais e coletivos na escola, participar de processos de avaliação 

de sistemas e unidades escolares e atuar em órgãos de sistemas e redes de ensino e de outras 

instituições com fins educacionais. Nas disciplinas ofertadas para este percurso, não foi 

identificada nenhuma relacionada a jogos digitais ou formação docente para tecnologia digital.  

O percurso formativo Educação e Cultura, objetiva levar o estudante a aprofundar a 

reflexão sobre as relações entre educação e cultura, a partir de um repertório da educação no 

campo teórico que se convencionou chamar de Fundamentos da Educação por meio de 

apropriação de objetos e métodos de investigação de diferentes campos disciplinares, 

historicamente constituído como reflexão e investigação de diferentes práticas educativas, 
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visando desenvolver no futuro profissional da educação a capacidade de julgamento crítico e 

criativo e de tomada de posições de natureza ética e política, qualquer que venha a ser o campo 

onde trabalhe. Nas disciplinas ofertadas para este percurso, não foi identificada nenhuma 

relacionada a jogos digitais ou formação docente para tecnologia digital. 

Finalmente o percurso formativo em Escolarização e Docência busca aprofundar temas 

relacionados à atividade pedagógica, em consonância com a produção científica nos campos do 

ensino e da aprendizagem, enfatizando a docência em contexto escolar, propondo disciplinas 

que compreendam a ação educativa como um processo construído nos confrontos entre 

diferentes visões de sociedade, conhecimento e escola, aprofundando os diferentes 

conhecimentos necessários para que professores realizem seu trabalho e destacando os 

dispositivos que possibilitem a transposição dos objetivos de ensino em objetos de 

aprendizagem. Este é o percurso com maior número de disciplinas opcionais ofertadas. Não foi 

identificada nenhuma relacionada a jogos digitais ou formação docente para tecnologia digital.  

Uma hipótese levantada é a de que se não se trata de Tecnologia Digital e Jogos Digitais 

na estrutura disciplinar porque estes encontram-se integrados a práxis formativa de modo 

transversal, incorporados pelos PDI, PPC e docentes. Uma das formas que evidenciariam tal 

relação seria através de sua estruturação nos espaços de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão. 

O projeto destaca a existência de uma Midiateca como parte integrante da biblioteca, que dispõe 

de material videográfico de interesse educacional e histórico, como o acervo de filmes 

educacionais do antigo CRPE.  

 Entre os Laboratórios disponíveis estão: I) Laboratório de Ciências Humanas e Meios 

de Condução de Trabalhos Práticos e Similares, II) Laboratório de Ensino e Pesquisa de Física, 

III) Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais Sobre Infância, IV) 

Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, V) Laboratório de Ensino de Línguas, VI) 

Laboratório de Ensino de Ciências Biológicas, VII) Laboratório de Leitura e Expressão 

Criadora, VIII) Laboratório de Práticas em Ensino de Química, IX) Laboratório de Matemática, 

X) Laboratório Experimental de Arte-Educação e Cultura, XI) Laboratório de Educação e 

Ambiente, XII) Laboratório Didático de Educação Especial. Na descrição dos laboratórios e 

atividades pertinentes a estes não foram identificados elementos relativos a formação docente 

para tecnologia nem para jogos digitais. O Laboratório de Leitura e Expressão Criadora propõe 
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um “ambiente interativo de aprendizagem”, “recorrendo a materiais impressos, meios 

audiovisuais, Internet e equipamentos de ensino à distância”, sem, contudo, especificá-los. Já o 

Laboratório de Práticas em Ensino de Química afirma que “a versão virtual do laboratório está 

ao encargo de servidor KEKULE, um PC-P200 com 64MB de memória RAM, rodando o 

sistema operacional FreeBSD e se encontra disponível no ciberespaço”. Uma vez que os 

aspectos tecnológicos desse laboratório são expressos, inferimos que se estes existissem nos 

outros, teriam também sido expressos.  

 Consideramos importante ressaltar que a própria existência de laboratórios específicos 

(disciplinares) ao invés de multifuncionais já evidencia a preponderância de práticas didáticos 

pedagógicas para formação docente balizadas no contexto social do século passado, visto que 

a determinação de um local específico para tais interações é incongruente com a ubiquidade da 

cultura digital.  

 O projeto pedagógico arrola ainda a existência dos Centros de Estudo e Pesquisa em 

Ensino de Línguas, o Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Educação, do 

Centro de Memória da Educação, do Centro de Estudos Imaginários, Culturanálise de Grupos 

de Educação. Nas descrições destes e de suas atividades nenhuma manifesta como foco ou 

objeto as novas tecnologias e os jogos digitais. Da mesma forma nos programas de Cultura e 

Extensão Universitária não foi identificada tal temática. 

 Somente no item “serviços auxiliares” são arrolados os Laboratórios de Informática que 

“contribui, orienta e coopera tecnicamente na área de utilização de recursos computacionais 

voltados para o ensino”, e o Laboratório Integrado de Educação e Tecnologia que seria 

“laboratório para utilização de alunos e professores da Faculdade e da Escola de Aplicação com 

computadores interligados em rede com instituições nacionais e internacionais, mantendo um 

banco de dados e o serviço para o livre acesso da rede de ensino”. Somos levados a inferir que 

estes são periféricos à proposta do Projeto Pedagógico.  

Numa análise estritamente numérica de aferição de frequência de uso de palavras, em 

todo o projeto pedagógico não há menção ao termo Jogo Digital nem uma única vez, o termo 

Tecnologia está presente apenas duas vezes em todo o documento (sendo uma delas no nome 

do laboratório). Destacamos as palavras mais encontradas e sua frequência: Educação (199), 
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Pedagogia (78), Ensino (64), Formação (61), Cultura (57), Professores (41), Práticas (24), 

Docência (19). 

 

 

3.3.2. Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade de Campinas – 

Unicamp. Catálogo 2019.  

 

 Considerando a complexidade inerente à formação profissional do docente, 

principalmente devido aos entendimentos das especificidades do profissional a ser formado, o 

projeto destaca as incertezas que historicamente marcaram os cursos de Pedagogia, em especial 

no tocante a compreensão de sua finalidade e entende que as políticas de formação dos 

profissionais de educação conformam-se pelo embate entre duas forças, o Poder Instituído que 

se baseia em conceitos como capacitação em serviço e treinamento dos professores e formação 

de especialistas para necessidades do mercado de trabalho para um aumento da produtividade, 

sendo representados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e o Conselho Federal de 

Educação (CFE), e a segunda força, o Movimento dos Educadores que se apoia em conceitos 

da escola como instituição social, lugar de produção de conhecimentos historicamente 

construídos, tendo seu papel social entendido como ato político, sendo o educador um agente 

transformador da realidade sendo articulados na forma do Comitê Nacional Pró-Formação do 

Educador (1980 a 1983), a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 

Educador (Conarcfe – 1983 a 1990) e Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de 

Educação (Anfope – 1990 até hoje). Assim o projeto afirma que a relação entre estas duas forças 

direciona os cursos de pedagogia.  

Os cursos de Pedagogia foram construídos de forma fragmentada, sendo organizados 

por diferentes departamentos e por disciplinas dadas de forma independente, norteados por uma 

visão unilateral em cada uma delas, de cunho tecnicista, acentua-se a divisão entre o trabalho 

de elaboração (especialistas) e o de execução (professores).  

 O projeto destaca que desde sua origem, como seção de pedagogia da Faculdade de 

Filosofa da Universidade do Brasil (decreto-lei 1.190 de 4 abril de 1939) estruturava a formação 

do profissional em 3 anos para bacharelado, sendo acrescido mais um ano dedicado as 

disciplinas de didática para a licenciatura. Com isso os cursos de pedagogia estruturam-se de 
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forma fragmentada no tocante a formação do profissional. O projeto compreende que em tal 

desenho a licenciatura está fundamentalmente ligada à pura aquisição de métodos vinculados à 

didática. Este modelo 3+1 orientado pelo decreto lei permanecerá até 1960, sendo reforçado 

por regulamentação contida no Parecer 251/1962 decorrente dos postulados da Lei n. 

4.024/1961 que estabelece o currículo mínimo do curso de pedagogia. Somente em 1964 em 

decorrência da expansão nacional e do desenvolvimento industrial é que a educação irá emergir 

como área estratégia, para formação de mão-de-obra. Neste contexto surgem as Faculdades de 

Educação normatizadas pela Lei 5.540/68 que normatizou o funcionamento do ensino superior 

e a lei 5.692/71 que reestruturou a educação básica.  

 Como resposta a esta fragmentação curricular articula-se uma ampla discussão por parte 

dos Movimentos de Educadores, que em meados 1980, com reflexões acerca da formação dos 

profissionais da educação, apresentam modificações de seus currículos, de modo a abranger a 

formação do educador e dos professores de primeira à quarta série e da educação infantil. A 

década de 1990 foi o período em que houve maior incremento das reformulações, destacando-

se neste o da Unicamp.  

 O curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp começou a funcionar em 

1974, tendo como finalidade a formação de especialistas para a educação. No momento de sua 

criação o curso foi organizado em três habilitações: Orientação Educacional, Administração 

Escolar e Supervisão Escolar (não constante a habilitação para o magistério nesta primeira fase 

do curso). O curso foi reconhecido em 03 de outubro de 1977, e a publicação no Diário Oficial 

da União (decreto 80.480) permitia uma quarta habilitação em Magistério das Disciplinas 

Especializadas do Ensino de 2° grau. O currículo era organizado em dois blocos: um núcleo 

comum a todas as habilitações e um específico para cada habilitação escolhida, sendo permitida 

a conclusão de no mínimo uma e no máximo duas habilitações. Dentre as reformas pela qual 

passou o curso destaca-se a relação teoria-prática e as habilitações propostas (1979), a 

ampliação e diversificação da didática na formação do pedagogo e ampliação da carga horária 

de estágios (1984) e à docência com base na formação teórica sólida e interdisciplinar (1997). 

A publicação das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia em maio de 2006 trouxe a 

necessidade de revisão de aspectos do currículo, sendo um novo currículo implementado em 
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2008. Finalmente, para atender a Resolução CNE 02/2015 em 2019 realizaram adequações ao 

currículo do curso, currículo este que é o objeto de nossa análise.  

 O perfil profissional do formado objetiva qualificá-lo para o trabalho em instituições 

educativas para atuar no magistério na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Disciplinas pedagógicas de cursos de formação em nível médio e Educação Especial, na gestão 

pedagógica e educacional, no âmbito escolar e institucional, qualificando também para o 

trabalho em instituições não-escolares e não formais. A graduação no curso demanda um total 

de 255 créditos (3.825 horas). De modo a conferir maior flexibilidade e autonomia ao aluno na 

escolha de disciplinas, a maioria delas não possui pré-requisitos.  

 O estágio curricular supervisionado ocorre a partir do quinto semestre do curso, visando 

proporcionar ao aluno imersão e vivência em distintos campos de estágio, na dimensão da 

docência e da gestão democrática. De caráter integrador, considera que o estágio é o momento 

de conversão das discussões teórico-práticas estabelecidas ao longo do curso. Além do estágio 

curricular supervisionado, a prática pedagógica entra como componente curricular, definida 

como atividade de formação extracurricular com carga didática de 450 horas, a ser realizada ao 

longo de curso em um conjunto de disciplinas.  

 Dentre os conhecimentos Teóricos e Práticos e compromissos esperados para o 

profissional pedagogo formado propostos destacamos: a) a capacidade de entender os novos 

parâmetros da cultura como atividade humana, b) a compreensão do processo de trabalho 

pedagógico que ocorre nas condições da escola, c) a identificação de processos pedagógicos 

que se desenvolvem na prática social concreta, ocorrendo nas instituições escolares e fora delas, 

d) a vivência do trabalho coletivo e interdisciplinar na ação pedagógica e e) o compromisso de 

transformar a educação e as condições sobre as quais ela se dá, tendo como norte a 

transformação da sociedade. Quanto aos princípios norteadores da proposta curricular 

destacamos: a valorização do trabalho do pedagogo, a formação teórica sólida, interdisciplinar 

e articulada, a pesquisa como eixo de formação, e a prática do estágio como eixo de formação 

e articulação.  

 Na composição da grade curricular obrigatória não foram detectadas disciplinas 

voltadas para jogas digitais, e apenas uma disciplina voltada para formação docente para 

tecnologia “EP146 Educação e Tecnologias”, cuja ementa é: “abordagem interdisciplinar, 
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propondo-se o tratamento das tecnologias de comunicação e informação no ambiente educativo. 

Os alunos vivenciarão situações práticas que os levarão a refletir criativamente sobre o uso de 

tecnologias na educação”.  

 Já no rol de disciplinas eletivas identificamos sete disciplinas voltadas para a formação 

docente em tecnologia: “EP141 – Comunicação, Educação e Tecnologias”, “EP320 – 

Aprendizagem e Informática na Educação I”, “EP420 – Aprendizagem e Informática na 

Educação II”, “EP504 – Educação, Tecnologia e Sociedade”, “EP 509 – Ambientes 

Educacionais Virtuais”, “EP600 – Seminários sobre Educação e Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs)”, “EP 601 – Ensinar, Aprender e Avaliar; As TICs nas Salas de Aula”, o 

projeto pedagógico contudo, não apresenta a ementa destas disciplinas, tornando inviável a 

avaliação acerca das práxis.  

 No tocante a articulação entre proposta pedagógica e espaço de aula e laboratórios, o 

projeto pedagógico não faz menção alguma aos laboratórios disponíveis e/ou utilizados para 

tais práticas.  

 Embora meritória a inclusão de uma disciplina voltada a formação docente para 

tecnologia na grade obrigatória e a presença de sete disciplinas opcionais, a análise do projeto 

pedagógico nos leva a inferir que estas são trabalhadas de forma desarticulada, não havendo 

indícios de que as práticas formativas propostas pelo curso consideram tal formação em aspecto 

mais amplo. 

Numa análise puramente numérica, em todo o projeto pedagógico não há menção ao 

termo jogo digital nem uma única vez, o termo Tecnologias está presente apenas sete vezes em 

todo o documento. Destaque das palavras mais encontradas e sua frequência: Educação (254), 

Formação (112), Pedagogia (77), Estágio (51), Ensino (46), Pesquisa (31), Formação (17), 

Tecnologia (17).  

 

3.3.3 Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual Júlio de 

Mesquita Filho – UNESP, Campus Presidente Prudente. 

 

A Unesp possui seis campi com oferta de cursos de Pedagogia. Em Araraquara a 

organização curricular proposta pretende formar o pedagogo entendendo-o como profissional 
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capaz de desempenhar a função básica da docência na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental e na gestão escolar. Seu projeto pedagógico é de 2007, tendo sido adequado 

por um Termo de Adequação do Projeto Pedagógico em 2015 e por uma Resolução da Reitoria 

em 2016.  

O Campus de Bauru é reconhecido pela preparação de profissionais para atuação na 

educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e na gestão educacional, além da 

ênfase na pesquisa acadêmica na área, sendo seu projeto pedagógico de 2014. O curso ofertado 

pelo Campus de Marília também prepara professores para atuarem na educação infantil, para 

os trabalhos nas primeiras séries do ensino fundamental e para a gestão educacional, tendo foco 

na educação inclusiva, sendo seu projeto pedagógico de 2006. No Campus de Presidente 

Prudente o curso prioriza a formação de professores para docência na educação infantil, nos 

anos iniciais do ensino fundamental e em atividades de Gestão Educacional, possuindo um novo 

projeto pedagógico implantado em 2015. Em Rio Claro o curso destina-se a formação de 

licenciados em pedagogia tendo como base obrigatória de sua formação e identidade 

profissional à docência, objetivando formar profissionais para atuarem na docência da educação 

infantil e das series iniciais do ensino fundamental, na produção e difusão de conhecimentos no 

campo da educação e na organização e gestão educacional. O curso não disponibiliza seu 

projeto pedagógico, apenas sua estrutura curricular vigente, histórico e orientações acadêmicas 

(2010). O Campus de São José do Rio Preto forma o pedagogo para trabalhar na educação 

infantil, em séries iniciais do ensino fundamental e na gestão do sistema de ensino sendo seu 

projeto pedagógico de 2001.  

Dada a pluralidade de cursos ofertados, as diferentes datas de concepções e revisões de 

projetos, optamos por utilizar como objeto de nossa análise apenas o mais recente, documento 

que trata sobre o Processo de Reestruturação do Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Pedagogia do Campus de Presidente Prudente, que visa atender a Resolução do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) n° 2/2015. O curso em questão já passara por restruturações em 

2006 por força do advento das Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de Pedagogia 

instituídas pelo CNE e em 2011 devido à necessidade de ajustes pontuais na matriz curricular 

estabelecida. Um desses ajustes foi a compreensão de que 4 anos é um período insuficiente para 

formação do professor para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
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fundamental, bem como na gestão escolar. O curso foi então reformulado para ofertar a 

formação docente somente para formação do professor na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino em quatro anos, sendo complementado por um ano adicional (opcional) dedicado 

exclusivamente a formação do gestor educacional.  

Entre seus objetivos gerais destacamos a sólida fundamentação teórico-metodológica 

visando o preparo dos estudantes para o exercício profissional, a vivência e desenvolvimento 

de pesquisa, as análises críticas e a aplicação dos resultados de investigações na escola de 

Educação, a discussão da prática da gestão educacional, e a produção de conhecimento 

científico-tecnológico do campo educacional.   

Para integralização do curso o aluno deverá cursar o equivalente a 241 créditos (3.615 

horas), e mais 40 créditos (600 horas) para a formação em gestão educacional. Na estrutura 

curricular proposta não foram detectadas disciplinas voltadas para jogos digitais, e apenas uma 

disciplina contempla o uso de tecnologia na formação docente, a disciplina de “Tecnologias 

Aplicadas à Educação” com carga horária de 30h. A formação complementar em gestão 

educacional não possui disciplina específica voltada para a tecnologia.  

É interessante notar que ao tratar das Atividades Acadêmicas Científico Culturais e 

Formação Complementar o documento versa com bastante propriedade sobre a dificuldades de 

acesso a formação cientifica e cultural de estudantes não pertencentes aos grandes polos, 

chegando inclusive a afirmar que: 

A Educação deveria promover a partir dos cursos de licenciatura a 

oportunidade de os alunos/professores em formação vivenciarem a 

experiência estética, para que pudessem aprender a fruir das obras artístico-

culturais e sentir suas repercussões sobe suas vidas permitindo-lhes 

reconhecer a importância do trabalho com manifestações artísticas e culturais 

locais nas escolas. (UNESP, 2015, p. 28)  

 

Propõe como medidas profiláticas a instituição de um cineclube, de um canal de 

divulgação das atividades previstas no SESC, de atividades periódicas de literatura e leitura e a 

inclusão de visitas técnicas culturais semestrais a centros culturais, sem em nenhum momento 
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tecer considerações acerca do papel das tecnologias como possível facilitador destes processos, 

canal de acesso a formação cultural em polos distantes ou ainda forma de expressão cultural21.  

O curso efetiva-se com a prática de 400 horas de estágio curricular com o objetivo de 

articular teoria e prática, observar e refletir sobre a organização e gestão da escola e da prática 

pedagógica, e vivenciar a experiência do estágio.  

A única disciplina voltada para aplicação de tecnologias tem como objetivos: o 

conhecimento e reflexão sobre a articulação do uso pedagógico das tecnologias de informação 

e comunicação (TIC), as abordagens de e-learning, b-learning e m-learning e recursos 

pedagógicos para o ensino, a compreensão e desdobramentos da sociedade da informação e do 

conhecimento na constituição dos sujeitos sociais contemporâneos, o conhecimento e reflexão 

sobre práticas docentes a partir da linguagem hipermidiática e a aprendizagem e o ensino com 

TIC na educação básica, de jovens e adultos e na gestão escolar.  

Em relação a sua estrutura física o curso destaca a existência de dois laboratórios 

Didáticos de Computação e um Laboratório Centro de Promoção para a Inclusão Digital, 

Educacional e Social, embora não trace detalhamento sobre suas funções e usos. Não há mais 

informações disponibilizadas no projeto. Destaque das palavras mais encontradas e sua 

frequência22: Educação (441), Ensino (160), Pedagogia (90), Educação (57), Metodologias 

(51), Escola (41), Docência (34), Aprendizagem (22), Avaliação (16), Tecnologias (8).  

 

3.3.4 Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCAR 

 

Implantado em 1971 com a habilitação em Orientação Educacional e no ano seguinte 

com a implantação da habilitação em Administração Escolar, o curso da UFSCAR foi 

reconhecido pelo Conselho Federal de Educação em 1974. Em 1983, em linha com a discussão 

nacional que ocorria o curso implantou a habilitação em Magistério das Matérias Pedagógicas 

                                                 
21 Temos trabalhado com a proposta de que jogos digitais são manifestações culturais. E como tal seu aporte, 

produção e uso em sala de aula permitiria justamente a fruição estética de elementos artísticos e culturais.  
22 O documento original do projeto apresenta o programa de ensino descrevendo todas as disciplinas, e dele 

constam o programa de ensino, os objetivos da disciplina, seu conteúdo programático, metodologia e bibliografia. 

Optamos por remover os programas de ensino da análise de palavras considerando que estes poderiam introduzir 

tendenciosidade a análise que almeja focar-se apenas no projeto pedagógico.  
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de Segundo Grau. Em 1988 sofreu substancial reformulação, passando então o Magistério das 

Matérias Pedagógicas de Segundo Grau a ser considerado como habilitação central obrigatória 

do magistério (e não mais complementar). Foi implantada também a habilitação em Magistério 

das Séries Iniciais do Primeiro Grau, oferecida em caráter complementar.  

No ano de 2002, em uma nova adequação curricular, ambas habilitações passaram a ser 

ofertadas como centrais do curso, cabendo ao aluno optar por uma delas no quarto semestre. 

Em 2009 ocorre uma reformulação da matriz curricular com vistas a ações integrativas para 

uma estrutura globalizante do currículo. Finalmente em 2015, face às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para formação inicial em nível superior que demandavam adequação de todos os 

cursos de licenciatura a matriz curricular do curso passou por um processo de adequação, que 

começou a vigorar em 2017. 

O novo projeto explicita o impacto que as mudanças da sociedade na esfera da 

informação e sua disseminação têm causado na educação que passa a ser inserida na categoria 

de mercadoria (serviço). E sendo assim aponta a necessidade de adequar e atualizar a formação 

dos professores capacitando-os a trabalhar com novas tecnologias e em outros ambientes 

educacionais que não os da escola. No tocante aos objetivos de universidade destacamos:  

 

Não é mais razoável conceber a Educação Escolar como responsável apenas 

pela aquisição das habilidades básicas de leitura, escrita e contagem. O 

momento exige competências de interpretação profunda e detalhada daquilo 

que se lê; habilidade de comunicação oral e escrita para a disseminação do 

conhecimento e da informação; domínio do significado e utilização dos 

conhecimentos matemáticos. Ou seja, é preciso dominar bem os 

conhecimentos fundamentais de várias áreas para poder aplica-los sempre que 

for preciso e para acompanhar o desenvolvimento constante do conhecimento, 

da tecnologia e da sociedade. Para que isso se efetive necessitamos de 

profissionais habilitados para esses desafios. (UFSCAR, 2017, p. 15).  

 

O projeto considera que os processos de Ensino e Aprendizagem já não podem mais ser 

vistos como reduzidos ao domínio dos conteúdos das disciplinas e à técnica para transmiti-los, 

visto que agora se exige que o profissional de educação lide com um conhecimento em 

construção e não mais imutável. Compreende o processo educacional como um continuum, que 

obriga o estabelecimento de um fio condutor que produza os sentidos e explicite os significados 

ao longo de toda vida profissional, por meio de um processo constante de reflexão na e sobre a 
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ação. Considera que o educador deve ser capaz de investigar, refletir, gerar conhecimento, gerir 

e ensinar tanto no âmbito escolar como em espaços não-escolares, tendo a capacidade de 

promover uma prática educativa que leve em conta características dos alunos e da comunidade.  

O eixo articulador do projeto de formação do aluno no currículo é a pesquisa, sendo o 

curso estruturado em um núcleo de disciplinas obrigatórias complementadas por disciplinas 

optativas, articulados nas dimensões: Docência, Gestão Democrática e Pesquisa. Para tal o 

curso organiza-se em áreas do conhecimento definidas como: Fundamentos da Educação 

(Histórico-Filosóficos, Psicológicos, Sociológicos); Didática e Currículo; Metodologia e 

Prática do Ensino; Gestão Educacional, Estágio (em Gestão e Docência).  

A matriz reformulada se integraliza em 3365 horas de atividades curriculares 

obrigatórias. Destas, 2145 horas dedicadas ao conteúdo de natureza científico cultural (sendo 

300 na forma de disciplinas optativas), 615 horas de prática, 405 horas de estágio 

supervisionado, e 200 horas de atividades acadêmicas, científicas e culturais.  

Na matriz curricular estabelecida não há a presença de disciplinas obrigatórias voltadas 

para formação do professor face à tecnologia. Entre as disciplinas optativas, a disciplina de 

“Práticas de Violência Entre Professores e Aluno na Era Digital”, teórica de 60h/a, tem como 

um de seus objetivos “a investigação das transformações na educação resultantes da 

denominada cultura digital”. A disciplina de “Educação, Tecnologia e Cultura Digital”, teórica 

com 60 h/a propõe-se “analisar o fenômeno educativo nas suas múltiplas relações com as 

tecnologias”, sem, contudo, apresentar bibliografia para tal.  

O projeto articula-se também na forma de ACIEPES (Atividades Curriculares de 

Integração Ensino, Pesquisa e Extensão). Nestas não foi detectada nenhuma voltada para 

formação docente em tecnologia. O ACIEPE “Brincaprende e a Educação Para as Crianças” 

que por buscar discutir, ressignificar e ampliar os conhecimentos dos professores e estudantes 

da pedagogia EaD dialoga com a formação para tecnologia.  

Quanto aos aspectos físicos, o projeto determina que as salas de aula possuam 

retroprojetores multimídia, e que o forneçam acesso aos alunos à internet e a laboratórios de 

informática (duas salas com cerca de 30 computadores). O projeto também cita a criação de e-
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mails institucionais para alunos. Destaque das palavras mais encontradas e sua frequência23: 

Educação (154), Pedagogia (108), Ensino (77), Disciplinas (54), Conhecimento (46), 

Aprendizagem (33), Tecnologia (01).  

Como forma de atestar nossa inferência realizamos a plotagem de nuvem de palavras, 

partindo do pressuposto que elementos de preponderância contextual aparecem com mais 

frequência, para tal utilizou-se o aplicativo Wordclouds. O resultado é expresso na Figura 03.  

  

                                                 
23 O documento original do projeto apresenta o programa de ensino descrevendo todas as disciplinas, sendo que 

constam do programa de ensino, optamos por remover os programas de ensino da análise de palavras considerando 

que estes poderiam introduzir tendenciosidade a análise que almeja focar-se apenas no projeto pedagógico.  
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Figura 03: Nuvem de Palavras dos Cursos Analisados  

 

PPP do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

da USP 

 

 
 

 

 

PPP do Curso de Pedagogia da  

UNICAMP 

 

 
 

PPP do Curso de Pedagogia da UNESP 

(Campus Presidente Prudente) 

 

 

PPP do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

da UFSCAR 

 

 
 

Fonte: Imagem gerada a partir do PPC no site www.wordclouds.com 

 

http://www.wordclouds.com/
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3.4 Formação Pedagógica e Tecnologias Digitais  

 

Seria útil lembrar que no modelo fabril que herdamos na Era Industrial a 

escola jamais esteve ligada a estimular e cultivar o potencial sistêmico inato 

dos alunos. Jamais tratou de nos fazer crescer como serem humanos – ele foi 

concebido para treinar operários fabris em massa.  

 

Peter Senge e Daniel Goleman 

 

 

A partir do Ranking Universitário Folha - RUF 2018 e do panorama visto linearmente 

a partir da cronologia das políticas públicas que indicam as diretrizes para a elaboração dos 

Projetos Políticos Pedagógicos das Universidades entendemos que os cursos analisados não 

lograram sucesso em sanar as deficiências formativas no tocante a uma visão de complexidade 

e interdisciplinaridade.  

Embora desapontadores, não se pode afirmar que os dados encontrados surpreendam. 

Os cursos analisados seguiram a tendência histórica de se ajustarem às diretrizes sem, contudo, 

realizarem reformas estruturantes, conforme já havia sido constatado em estudos anteriores 

como do de Gatti (2014).  

Em sua análise das DCNs de 2006, Pimenta et al. (2017) constatava que as matrizes 

curriculares dos cursos de pedagogia refletiam os mesmos problemas identificados nas DCN, 

ou seja, a indefinição do campo pedagógico e a dispersão do objeto da pedagogia e da atuação 

profissional docente. Consequentemente, a maioria desses cursos não dá conta de formar o 

pedagogo, tampouco, o professor para os anos iniciais da educação básica e para a educação 

infantil. 

Segundo Barbosa et al. (2018) os atuais pedagogos não têm sido formados para conhecer 

os sujeitos crianças, as diversidades culturais brasileiras, a organização pedagógica 

intercultural, as experiências pedagógicas ou ainda, conhecer as culturas infantis. Além disso, 

têm dificuldades para analisar e compreender a importância da mídia e dos artefatos culturais 

contemporâneos na formação das crianças, realizando uma leitura crítica dos contextos. 

Também há a ausência de domínio dos saberes, dos conhecimentos e das linguagens simbólicas 

que estruturam os sujeitos crianças e fazem da escola o lugar das suas experiências primeiras 
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estão ausentes do processo formativo. Finalmente, o profundo desconhecimento das discussões 

pedagógicas na cultura universitária faz com que os professores tenham de enfrentar a situação 

de início da profissão com uma bagagem limitada de conhecimentos pedagógicos, didáticos, 

metodológicos, bem como de conhecimentos políticos da realidade educacional brasileira, da 

sociedade e da cultura, isto é, daquilo que é essencial na tarefa docente que é realizar uma 

pedagogia que seja uma teoria prática, uma produção cultural elaborada em contexto. 

Se já há dificuldade para a formação de pedagogos para operarem no contexto clássico 

(disciplinar e fragmentado) cujo modelo está consolidado e referenciado, o que dizer da 

formação no contexto atual complexo, em mutação e em construção, que pressupõem a 

constante atualização, revisão de práticas e paridade com a evolução tecnológica?  

A determinação das DCNs 2015 criava campo de oportunidades a serem aproveitadas, 

mas não se logrou efetivamente sua realização, fato que não é exclusividade do ensino público. 

Hardagh e Rodrigues (2018) encontraram contexto semelhante em sua análise de curso de 

pedagogia de uma renomada universidade particular de São Paulo que buscava aferir a inserção 

da cultura digital na formação inicial de professores. As autoras propõem que o capital cultural 

e simbólico seja privilegiado em detrimento do econômico, visto que sem isso o aparelhamento 

das escolas, a formação de professores e o uso das tecnologia nômades - apps, software, games, 

redes sociais e hipertextos - não transformará as pedagogias, nem proporá didáticas para atender 

a novos processos cognitivos mantendo um jogo de disputa na escola e não de colaboração entre 

o professor e o aluno. Para as autoras é necessário ressignificar a práxis do professor para a 

internalização de um novo habitus da cultura digital por meio da mudança da postura do 

professor frente as tecnologias digitais.   

Embora a disseminação do uso de computadores já ocorra há cerca de vinte anos, não 

conseguimos avançar pedagogicamente na mesma velocidade com que a indústria tecnológica 

se reinventa, gerando um descompasso temporal e cultural, que envolve questões de políticas 

públicas, relações humanas e novas linguagens, na forma da cultura digital.  

Para José Moran (2015) se as mudanças na educação dependessem somente de 

currículos mais flexíveis, metodologias ativas e tecnologias híbridas, seria mais fácil conseguir 

realizá-las. Porém tais alterações dependem de pessoas que foram educadas de forma 
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incompleta [grifo nosso], com competências desiguais, valores contraditórios e práticas 

incoerentes com a teoria. Ou seja, as mudanças na educação deveriam focar a formação docente.  

Bonilla (2014) aponta que as universidades brasileiras, lócus da produção do 

conhecimento, da inovação e da pesquisa, ainda não incorporaram, de forma plena, nos cursos 

de licenciatura a discussão sobre o contexto tecnológico contemporâneo.  

Letícia Sanches (2018) em seu estudo sobre o pedagogo na cultura digital, constatou 

que a relação entre a expectativa de reformas nos currículos de formação de pedagogos por 

meio de promessas apontadas pelos textos oficiais como fundamentais para a solução de 

problemas, e a realidade com o distanciamento entre a formação inicial e a futura atuação no 

campo de trabalho no contexto da cultura digital ainda é gritante. Embora as diretrizes 

curriculares nacionais proponham o avanço para o uso de tecnologia nos cursos de formação, 

as ações são insuficientes. Propõe a autora que para que o professor possa realizar essa 

transformação em sua concepção e, sobretudo, em sua prática educativa e afetiva é fundamental 

que ele possa vivenciar esta mesma experiência na construção de sua prática pedagógica. É 

importante que o educador possa mudar seu papel de mediador pedagógico, oferecendo aos 

alunos outra forma de interação com o conhecimento, de construção interna e significativa, 

utilizando múltiplos recursos tecnológicos e fontes de informação diversas em uma relação 

horizontal e democrática. Repensar o fazer pedagógico em torno das tecnologias, antigas ou 

novas, deve ser uma das prioridades dos cursos de formação inicial, afinal, não é aceitável a 

reprodução de velhas práticas no contexto da cultura digital. A formação inicial é o momento 

para o futuro professor aprender a tirar vantagens de tais artefatos.  

Xavier (2007) ao pesquisar sobre o ensino no Brasil na era das novas tecnologias 

constata o novo perfil de aluno que ingressa nas escolas com algumas habilidades valorizadas 

no universo escolar, como a pesquisa, o senso crítico, o apreço pela resolução de problemas, 

dentre outras, e propõe que o professor deixe de privilegiar o caráter instrutivo em sua prática 

pedagógica em prol de um caráter (re)construtivo. O que significa compreender que seu papel 

passa a girar em torno de: a) pesquisar, para se não ser mero repetidor de informação; b) 

preparar-se para articular o saber, negociando sua construção com os estudantes; c) assumir a 

postura de consultor que sugere em vez de prescrever autoritariamente; d) motivar a 
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aprendizagem pela descoberta e; e) abandonar o tipo de prática avaliativa que visa a mera 

reprodução de informações empacotadas aos aprendizes.  

Streit (2015) afirma que o papel do educador é ativo e não prescinde de seu 

envolvimento na apropriação das tecnologias digitais por seus alunos, seja no uso de tais 

tecnologias como ferramentas pedagógicas e na promoção do letramento digital, seja na 

reflexão crítica sobre as implicações dos usos de tais tecnologias na formação integral das novas 

gerações.  

Considerada a perspectiva interdisciplinar, suportada por uma epistemologia da 

complexidade, e entendendo que, conforme propôs Nuthal (2005), o ensino é uma atividade 

cultural profundamente condicionada por crenças e hábitos que funcionam em parte fora da 

consciência, num ritual cultural, procuramos traçar um quadro da formação pedagógica por 

excelência no estado de São Paulo, por entendermos que: 

I) Toda aprendizagem, principalmente aquela que é relevante e duradora, é produzida 

ligada a vivências, sendo um subproduto da participação do indivíduo nas práticas sociais 

(GÓMEZ, 2015).  

II) O ponto fulcral do processo educacional é a formação que se dá aos educadores. 

(COCHRAN SMITH, 2003).  

III) As tecnologias digitais passam a integrar o campo cultural social (YANAZE, 2012), 

sendo esta entendida como Cibercultura (LÉVY, 1999).  

IV) Coexistem hoje duas formas se perceber a estruturação do sistema de ensino, uma 

cunho fragmentário e reducionista e outra estruturante e complexa.  

V) A efetiva articulação da formação do pedagogo nacional tem estrutura curricular 

fragmentada sem disciplinas articuladoras (GATTI, 2014), (PIMENTA et al., 2017), 

(BARBOSA et al., 2018)   

Propomos que a formação do pedagogo deveria incluir a teoria, concepção e práticas 

pedagógicas que se utilizam de jogos digitais considerando que estes têm potencial 

transformador nas relações de ensino e aprendizagem. O que efetivamente constatamos é que 

na formação considerada como de excelência no estado de São Paulo, há ausência de tais 

elementos. Pior, constata-se que não se atende a instância de formação do professor para 

tecnologias digitais, entendida como pré-requisito para a efetiva utilização de jogos digitais em 
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contextos educacionais. A cibercultura, instância teórica fulcral na formação docente para a 

tecnologia, é pouco tratada nas tanto nas dimensões teóricas quanto práticas.  

Num contexto de formação disciplinar em que se constata deficiências formativas em 

seus aspectos básicos e justificável (embora não admissível) que tais projetos se foquem em 

tentar sanar seus problemas formativos básicos e não deem atenção aos aspectos mais 

complexos trazidos pela tecnologia. Colocamo-nos então frente ao desafio de propor 

alternativas a formação docente que sejam factíveis de aplicação e ao mesmo tempo efetivas no 

campo de mudanças que desejamos atender. Especialmente no tocante a utilização de jogos 

digitais como dispositivos educacionais e/ou mediadores culturais. Entendemos, contudo, que 

tá empreitada jamais será atendida a contento em um desenho disciplinar.  

Antes de nos debruçarmos sobre tal desafio, convém determinarmos o contexto 

produtivo em que os jogos digitais se desenvolvem e engendremos esforços para superar a 

concepção fragmentária e disciplinar da aplicação dos jogos digitais. Temática do próximo 

capitulo.  
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4. Jogo Digital  
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No presente capítulo dimensionamos e caracterizamos os jogos digitais numa 

perspectiva interdisciplinar. Incialmente trataremos da fundamentação teórica referente a sua 

relação com a sociedade, em seguida apresentamos a evolução histórica jogo digital dando 

especial ênfase ao cenário nacional, prosseguimos mapeando as relações do jogo digital com a 

Arte, a História da Cultura e a Educação, sempre tendo como moldura a epistemologia da 

complexidade. Concluímos por apresentar nossa percepção dos jogos digitais como potenciais 

mediadores culturais e dispositivos educacionais.  

 

4.1 Considerações Iniciais 

 

Em sentido prático, os jogos digitais atravessam disciplinas e saberes, não se 

constituindo em monopólio de nenhum deles. Como objeto conceitual e como 

objeto de aprendizagem (no que diz respeito a formação) constitui-se em objeto 

genuinamente interdisciplinar ou transdisciplinar 

 

Luís Carlos Petry 

 

 

 Um dos elementos mais desafiadores dos estudos que objetivam a compreensão dos 

jogos digitais é seu dimensionamento. Petry (2016) propõe que tomado como novo objeto de 

uma cultura e uma sociedade designadas como pós-modernas, e surgido no contexto da 

computação, o jogo digital extravasou seu campo de nascimento, organizando-se como um 

objeto-cultural-digital, que não somente participa da cultura, mas a ressignifica, aspecto que o 

torna tão enigmático, polissêmico e ao mesmo tempo difícil de ser apreendido. O autor sustenta 

que muitas vezes um mesmo objeto pode estar sob o domínio de diversas áreas do 

conhecimento. Como por exemplo o corpo humano, que foi analisado sob diferentes olhares 

por cerca de três mil anos, tendo seus contornos burilados e equalizado nas relações entre as 

diferentes disciplinas que realizaram discursos, pesquisas e produziram conhecimento sobre 

ele. Os jogos digitais, passam por semelhante processo de refinamento progressivo.  

Afirmando que os jogos digitais são a condensação e potencialização de tudo o que 

existe e foi criado no Ocidente em um só objeto polimorfo, polissêmico e pluralista, Petry 
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(2014) propõe a ideia de que a natureza e a estrutura do jogo não estão somente na base do 

entretenimento, mas também na base da produção do conhecimento científico, constatando que 

as características do jogo se encontram fortemente presentes na teoria da complexidade de 

Edgar Morin. 

Para Alves (2010) os jogos digitais apresentam aos jogadores novas possibilidades de 

ter acesso às tecnologias digitais, de interagir, de pensar e construir conhecimentos, além de 

oferecer uma maneira diferenciada de imersão em contextos históricos próximos e distantes de 

seu cotidiano provendo modos seguros de vivenciar e experimentar diferentes realidades. 

 Arruda (2011) argumenta que enquanto o cinema e a literatura utilizam classificações 

de gêneros consagradas, o jogo digital é mais complexo, visto que não se acomoda nos gêneros 

já existentes, principalmente por causa da posição que o jogador ocupa no próprio jogo já que 

participa diretamente da ação e do desenvolvimento da trama. Diferentemente do ato de ler um 

texto ou de assistir a um filme, em que se pode pedir ao leitor/expectador que pense, imagine 

ou dê uma opinião, mas sem a possibilidade de que este interfira na escrita ou na filmagem já 

realizada, no jogo digital este é o pressuposto inicial.  

Audi (2016) esclarece que o jogo é um conjunto de possibilidades enquanto a narrativa 

é um conjunto de ações encadeadas já definidas, a história do jogo só se forma quando o autor 

(jogador) opta por um caminho a ser seguido.  

Este é um dos elementos que considero de maior valia ao apontar o potencial da 

aplicação de jogos digitais em contextos educacionais, a ênfase de que o aluno é o autor de seu 

percurso de aprendizagem sendo um criador autônomo nas múltiplas escolhas possíveis, 

posição diametralmente oposta ao caminho uno traçado no ensino tradicional.  

  A complexidade inerente ao enquadramento conceitual dos jogos digitais, ou melhor, 

sua demanda por múltiplos olhares, pôde ser constatada, por exemplo, no Simpósio Brasileiro 

de Games e Entretenimento Digital – SBGames, evento nacional que busca ser campo de 

discussões e estudos acerca de jogos digitais, que optou por articular seus estudos em trilhas 

temáticas de Arte e Design, Computação, Cultura, Industria e, a partir de 2018, Educação. Está 

presente também nas temáticas de discussão e pesquisas da Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC e nas discussões temáticas da Associação Brasileira dos Pesquisadores em 

Cibercultura – ABECIBER.  
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A despeito das dificuldades, já há considerável arcabouço teórico que busca conceituar 

e caracterizar os jogos digitais no campo de pesquisa conhecido como games studies. No 

cenário nacional por seu caráter organizador de coletâneas de pesquisas destacam-se os 

trabalhos de Lynn Alves e Lúcia Santaella, e a ação de grupos de pesquisa como o Gedigames.  

   

4.2 Jogo e Sociedade 

 

Na era clássica grega o jogo tinha um lugar privilegiado, era realizado em 

grandes santuários. As olimpíadas eram os únicos momentos em que cessavam 

as guerras e todas as cidades podiam participar. 

 

Silvia Zanolla  

 

 

Para Zanolla (2010), por aliar-se a valores expressivos como a arte, o jogo atinge vários 

setores da sociedade, constituindo-se como referência cultural. Dentre as várias frentes sociais 

que o jogo alcança, historicamente duas se destacam com maior precisão: a formação de valores 

educacionais e culturais, e a manutenção econômica e política de uma determinada sociedade, 

seja ela qual for.  

Conforme apresenta Maia (2002), no Brasil, a relação entre educação e cultura oscila 

entre identificação quase total e diferenciação radical quando contempladas sob a ótica da 

economia e política, como pode ser constatado na formalização dos ministérios responsáveis 

por estas instâncias historicamente. Na época do Império educação e cultura eram 

responsabilidade do Ministério da Justiça, na primeira República do Ministério da Instrução, 

Correios e Telégrafos, posteriormente do Ministério da Educação e Saúde, depois do Ministério 

da Educação e Cultura chegando a atual configuração que os individualiza nos Ministérios da 

Educação e Ministério da Cultura. A autora considera que educação e cultura devem ser 

compreendidas como dois sistemas em constante interação. Grosso modo, a educação trataria 

da transmissão de produtos e formas culturais elegidas para serem conservadas através de um 

processo estruturado. Assim educação e cultura não são sinônimos, mas sim fenômenos com 
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estreita interdependência, coexistindo e interagindo na sociedade, guardando entre si uma 

relação mútua de responsabilidade.  

Cremos que os jogos digitais se articulam nesta dinâmica, sendo aplicados em processos 

estruturados (educação) ou não (cultura). A base para tal afirmação fundamenta-se na 

conceituação do predecessor do jogo digital, o jogo analógico – ou simplesmente jogo. A 

discussão acerca do conceito de jogo vem sendo arguida por pensadores desde o século VI a.c., 

com base nas reflexões do filósofo Heráclito, que via neles um elemento mais elevado que a 

administração e a política (PETRY, 2016), sua relação com a cultura toma corpo como 

disciplina teórica a partir do século XX.  

De caráter basilar são os estudos de Huizinga (1999), para o autor, o espírito de 

competição lúdica, entendido como impulso social, é mais antigo que a cultura. Sua tese propõe 

que a cultura se estrutura a partir das formas de jogo, que se articulam sendo jogadas. Mesmo 

atividades que visem à satisfação imediata das necessidades vitais, como por exemplo a caça, 

tendem a assumir nas sociedades primitivas uma forma lúdica. O autor afirma que o jogo é mais 

antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre 

a sociedade humana, já o jogo é anterior a ela. 

Caillois (1990) aponta que durante muito tempo o estudo de jogos limitou-se a ser uma 

história dos brinquedos, sendo os jogos tidos como simples e insignificantes diversões infantis, 

e sequer se sonhava em atribuir-lhes valor cultural. Somente a partir de 1938 com Huizinga é 

que se apresenta tese contrária. Caillois afirma que se instaurou um cenário de duas teses 

contraditórias, onde por um lado os jogos são apresentados sistematicamente como degradações 

das atividades dos adultos, que tendo perdido a seriedade, descem ao nível de distrações 

anódinas, e no outro, o espírito do jogo está na origem de fecundas convenções que permitem 

o desenvolvimento das culturas, estimulando o engenho, o esmero e a invenção.  Caillois 

considera que existem entre os jogos, os hábitos e as instituições, relações estreitas de 

compensação e de convivência, e se propõe investigar a relação entre o desenvolvimento e a 

estagnação culturais via uma sociologia a partir dos jogos. Assim, quanto mais significativos 
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forem, mais os jogos dependem da cultura em que são praticados24. E por ilação validariam sua 

presença no espaço escolar visto que este é entendido como espaço de cultura.  

Nesta acepção, segundo a tese proposta por Yalom (2004) é possível traçar uma relação 

entre rainhas que viveram e a peça de xadrez de mesmo nome. A autora considera que uma vez 

que a maioria das regentes deixava os assuntos de guerra para seus maridos, a presença da 

rainha no xadrez ocidental é prova de que o jogo tomou uma dimensão social, construindo sua 

argumentação em torno de governantes que possam ter servido de modelo para a peça, que 

gradualmente foi adquirindo mais importância estratégica, até tornar-se a peça mais forte do 

xadrez.   

No caso da língua portuguesa, há palavras distintas para jogo, brinquedo, jogar, brincar 

e interpretar. Nas análises de Huizinga e Caillois são levadas em consideração línguas onde um 

só termo é utilizado para determinar todos estes, como o termo play em inglês, dando suporte 

às teses dos autores acerca da raiz semântica da palavra e de sua função social.  

Ao longo da história, jogos, brinquedos e brincadeiras, podem ser entendidos como 

resíduos materiais ou imateriais, marcas de processo da consubstancialidade evidente entre jogo 

e cultura. Alves (2010) aponta que o jogo se apresenta como fenômeno cultural permanente, 

visto que pode ser repetido, transmitido e ressignificado a qualquer momento, 

independentemente de sua natureza ou época, de maneira a conservar, transmitir e renovar a 

memória de uma cultura ou de uma geração.  

Baseando-se em estudos da história da civilização, o jogo além de ser associado ao lazer 

e à diversão, manifesta uma atividade produtiva socialmente, expressando diferentes 

mentalidades, potencial criatividade e possibilidades de interação social. Zanolla (2010) aponta 

que desde o período clássico na Roma e na Grécia, o jogo constituiu uma ferramenta primordial 

a serviço da educação.  

No cenário nacional, a relação entre jogo/brinquedo, educação e cultura, tem destaque 

os estudos coordenados por Kishimoto (2004, 2016) para quem, no Brasil a cultura educacional 

de crianças favorece uma filosofia centrada no adulto “que ensina a fazer contas, assim como 

conduz o uso de brinquedos com propósitos educacionais”. Os professores exigem imobilidade 

                                                 
24 O que nos permite afirmar que certos jogos preferidos por uma cultura em determinado tempo-espaço podem 

ajudar a definir e descrever algumas das principais características desta cultura, e numa dimensão histórica, sua 

análise permitiria compreender os processos e mutações pela qual passa.  
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e silêncio na sala de aula, e segundo eles, a brincadeira é melhor quando feita em playgrounds, 

ao passo que as salas de aula são primariamente para o aprendizado. Entre as constatações do 

seu grupo de pesquisa está o impacto que a diversidade cultural tem nas formas do brincar 

infantil (KISHIMOTO, 2004).  Em pesquisa que relacionava o brincar e a profissão dos pais 

das crianças constatou-se que quanto mais se avança nos estratos sociais das famílias, maior é 

a equidade no brincar, o estudo ainda aponta a influência portuguesa nos contos de assombração 

ou ninar (KISHIMOTO, 2016).  

A relação entre brincar e cultura manifesta-se também na metodologia educacional 

jesuítica onde a Ratio Studiorum propunha um ensino mais ativo, envolvendo o 

desenvolvimento da inteligência pelos jogos do espírito, da saúde, do corpo e pelos jogos de 

exercício (NOGUEIRA, 2016). 

Esta longa tradição de estudos acerca dos jogos e jogar, foi apropriada e incorporada na 

base dos estudos de jogos digitais, que buscam fundamentação, ou pelo menos suporte teórico 

na relação entre jogo e cultura nas obras de Huizinga e Caillois. Convém lembrar que o jogo 

digital como objeto tem pouco mais de meio século de vida, e os estudos acerca destes passaram 

a ganhar corpo conforme deu-se a articulação deles em nossa sociedade.  

O devir histórico dos estudos sobre jogos digitais foi marcado inicialmente por uma 

polarização conceitual. Segundo Gomes (2009), o marco inicial desta disputa está relacionado 

ao lançamento da revista acadêmica online GAMES STUDIES em julho de 2001, que propunha 

o estudo de jogos digitais em detrimento a eufemismos como “narrativas interativas” ou 

“histórias procedurais”. Grande parte dos artigos desta revista abordavam o assunto narrativa 

no universo dos jogos digitais, opondo-se à utilização de conceitos de outras áreas como 

literatura, cinema e dramaturgia. A polarização em questão refere-se a abordagem dos 

chamados ludologistas que defendem o estudo dos videogames como disciplina autônoma, livre 

de qualquer colonização por disciplinas já estabelecidas que propõem a criação de uma 

disciplina ou campo de estudos autônomos que enxergue o jogo digital como forma em si 

mesmo, opondo-se aos chamados narratologistas que buscavam compreender os jogos digitais 

com base em suas estruturas e elementos25, focando na busca de paradigmas, estruturas e 

repetições nas obras analisadas. Tal discussão arrefeceu na presente década, e o paradigma 

                                                 
25 Como feito nas áreas de Cinema, Histórias em Quadrinhos e Televisão.  
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reducionista perpetuado pelos ludologistas deu provas de ter se esvaziado. Passou-se a adotar 

uma atitude positiva de lançar ao jogo digital um olhar que o reconhece como forma múltipla e 

nova, mas que também busca nele soluções para desejos que o antecedem, visto que o jogo 

digital – de forma inovadora em relação tanto ao cinema quanto a literatura – tem a capacidade 

de fazer seu interator imergir, dando-lhe a sensação de telepresença.  

Tais embates conceituais, caracterizam diferentes formas de se perceber os jogos 

digitais, e só reforçam a proposição de que estes devam ser compreendidos à luz de uma matriz 

interdisciplinar, que daria conta de apreender a relação deles com o binômio educação/cultura. 

Se considerarmos que os jogos digitais são elementos sociais que se articulam com os contextos 

em que são gerados e emergem, sua análise deve ser compreendida em um quadro conceitual 

que os referencie a uma sociedade/objeto específicos26.  

Se os jogos digitais foram inicialmente criados com o propósito de entretenimento e não 

atinavam serem manifestação cultural, entendidos como bens de consumo da indústria cultural, 

sua lógica produtiva estava subordinada às leis mercadológicas de oferta e procura e aos 

mercados e estratégias subjacentes. O que equivale dizer que compreender os jogos digitais 

desconsiderando tal dimensão mercadológica implica a priori numa análise deficitária. Assim, 

consideremos os jogos digitais no contexto mercadológico brasileiro.  

 

4.3 O Jogo Digital no Brasil  

 

Conseguimos aquilo que os americanos apelidavam de schoolyard gossip, ou 

seja, os meninos só falavam do Master System na Escola. E quem não soubesse 

a sequência das pedras de Alex Kid in the Miracle World estava totalmente por 

fora. 

 

Stefano Arnhold27  

 

 

                                                 
26 Embora estes possuam elementos estruturantes fundamentais comuns a uma genérica sociedade do consumo. 
27 Cofundador da Tec Toy. 
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De acordo com levantamentos recentes existem 2,2 bilhões de jogadores no planeta, 

mercado este que movimentou cerca de 109 bilhões de dólares em 201728, sendo o setor mobile 

o segmento mais lucrativo com 42% do mercado. O mercado de jogos digitais para PC e 

Consoles geraram 29,4 bilhões e 33,5 bilhões de dólares respectivamente. O Brasil tem 3,4 

milhões de usuários, sendo o quarto maior mercado do mundo, atrás do EUA, Japão e China, e 

o primeiro da América Latina, tendo movimentado 1,6 bilhões de dólares em 2017.  

Segundo Rodrigues (2017) o país viu um aumento de 600% no número de empresas 

desenvolvedoras de games no Brasil nos últimos oito anos, totalizando cerca de 300 em 2017. 

Entre 2014 e 2016 o setor teve um aumento de faturamento de 25%.  

Atrás desta aparente pujança há um importante fator a ser considerado: embora seja o 

quarto maior mercado consumidor de jogos do mundo, como produtor, o mercado brasileiro 

encontra-se em franco atraso.  

Conforme dito anteriormente, os jogos digitais pertencem ao mercado do entretenimento 

e cultura, e sendo assim, a capacidade produtiva nacional destes tem dimensão econômica e 

estratégica, uma vez que como propriedade intelectual tem valor de mercado e como produtos 

culturais contribuem para a identidade nacional. O governo engendra esforços para proteger e 

estimular a cultura e a educação, almejando autonomia. Tal pressuposto é verdadeiro para os 

jogos digitais, e só poderá ser atingido se tivermos capacidade produtiva própria.  

A história dos jogos digitais tem aproximadamente meio século de vida, iniciando-se 

efetivamente na década de 70, com duas nações exercendo protagonismo nessa indústria: EUA 

e Japão. Dada a proximidade linguística e acesso às fontes, optamos por nos basear na 

perspectiva ocidental. De acordo com Da Luz (2010) Ralph Baer pode ser considerado o pai do 

videogame por ter dado forma de produto de mercado à sua criação e por ter criado o conceito 

de mídia de entretenimento na sala de estar.  

Embora hoje os jogos digitais tenham como característica sua ubiquidade e 

possibilidade de serem executados em múltiplas plataformas, isto nem sempre foi assim. Para 

entendermos o desenvolvimento dos jogos digitais no século passado devemos ter clareza da 

relação entre os jogos (software) e plataformas onde são executados (hardware). Damos 

preferência a utilizar o termo jogo digital – que no nosso entender abarca os conceitos de 

                                                 
28 The Global Games Market 2017, Per Region & Segment. Newzoo.  
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ubiquidade e multiplataforma – em detrimento de videogame, que entendemos ser mais 

adequado para expressar a configuração da relação suporte (hardware) e jogo (software) 

consolidada no modelo de console.  

Para Nesteriuk (2009) deve ser feita uma consideração sobre três denominações 

referentes ao universo dos jogos em videogames: jogos para consoles, jogos para computadores 

e jogos para arcades. A distinção se dá em função do suporte utilizado: os jogos para console 

ocorrem em um monitor de televisão a partir de um console próprio (ATARI, Playstation), os 

jogos para computadores são jogos que ocorrem no monitor do computador a partir de seu 

próprio hardware (PC ou MAC), e os jogos arcades – equivocadamente chamados por alguns 

de fliperamas – são grandes máquinas integradas (console-monitor) dispostas em lugares 

públicos. Por questões de brevidade iremos focar nossa análise nos consoles29.  

Tradicionalmente o mercado de consoles é classificado em termos de gerações.  

 

As chamadas “gerações” de vídeo games sempre foram uma maneira didática 

de segregarmos as tecnologias e posicionar cronologicamente os consoles com 

seus títulos. Desde o nascimento do vídeo game como conhecemos, os 

recursos gráficos sempre ditaram a fronteira dessas gerações, delimitando e 

separando consoles e jogos e direcionando até mesmo, a publicidade dos 

sistemas. (DA LUZ, 2010, p. 78).  

 

Considerados em seus ciclos de vida - na acepção do marketing – a cada geração 

múltiplos consoles competem entre si pela hegemonia mercadológica.  

 

Figura 04 – As Gerações de Consoles  

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_console 

                                                 
29 As referências ao console são as que estão mais bem documentadas no cenário nacional.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_console
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De forma sintética as características de cada geração de consoles foram: 

• 1972-1980. Primeira geração. Caracterizada por sua extrema simplicidade e limitações 

técnicas. É marcado por estratégias de divulgação e introdução do produto em um 

mercado novo.  

• 1976-1992. Segunda geração. Caracterizou-se por estratégias de diferenciação de 

produtos e portfólios de jogos. A empresa Atari virou sinônimo de videogame. Mercado 

em estruturação que sofreu um processo de saturação, resultando em grande recessão 

conhecida como crash dos games em 1983 nos EUA.  

• 1983-2003. Terceira geração. Caracterizada pela reestruturação do mercado americano 

e reposicionamento dos videogames como brinquedos, sendo sua principal articuladora 

a empresa Nintendo. 

• 1987-2004. Quarta geração. Marcada por um embate entre as companhias Nintendo e 

Sega a disputa é claramente definda por estratégias de marketing e branding30. 

• 1993- 2005. Quinta geração (1993-2005). Marcada por experimentos diversos em 

termos de hardware (grande parte malsucedida) e pela entrada da Sony no mercado com 

seu console Playstation que adquiriu domínio quase hegemônico nesta geração.  

• 1998-2013. Sexta geração (1998-2013). Caracterizou-se pela entrada da gigante 

Microsoft no mercado de console de games.  

• 2005-2017. Sétima geração. Marcada pela maturação e consolidação do mercado de 

games e por uma acirrada disputa entre Sony, Microsoft e Nintendo.  

• 2011- 2019. Oitava geração. Tida por alguns teóricos como a última31, visto que se 

caracterizou por estratégias de multiplataformas (console + PC) e pela ascensão dos 

smartphones que também suportam jogos digitais. 

Damos destaque a esta relação mercadológica fundamentada na predominância do 

console por ser este justamente o principal fator que explica a tardia entrada do Brasil no 

desenvolvimento, produção e promoção de jogos digitais. No período em questão, em especial 

da primeira à quarta geração de consoles, não há desenvolvimento de jogos na esfera nacional. 

                                                 
30 Coberto de forma extraordinária na obra de Blake Harris (2015): “A Guerra dos Consoles”.  
31 O anúncio do Google de lançar sua plataforma de jogos Stadia corrobora esta proposição.  
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Em termos de hardware as poucas experiências nacionais limitam-se a criação de clones de 

produtos internacionais, várias vezes em franca infração de leis de patente32.  

Neste cenário, enquanto nos EUA e Japão a disputa pelos fabricantes de consoles 

forçava uma estruturação de mercado, cadeias de venda, distribuição, espaço de prateleira e 

discurso de venda, o ambiente nacional não fomentava o surgimento de tais ecossistemas. Os 

esforços nacionais existiam apenas na parte do hardware, onde algumas empresas – por meio 

de engenharia reversa – lançavam clones de consoles internacionais, e outras com um 

considerável atraso, licenciavam consoles oficiais que eram montados e comercializados no 

Brasil oficialmente, embora geralmente sendo consoles que já estavam iniciando o estágio de 

declínio no seu ciclo de vida nos mercados primários33.  

Decorrente desta conjuntura tem-se um cenário extremamente árido para o 

desenvolvimento de jogos digitais nacionais. A pirataria explícita e rompante configura-se 

efetivamente como concorrência desleal, sendo impossível a competição em termos de 

igualdade por um desenvolvedor nacional. A tolerância nacional para com a pirataria gerou 

ecos que até hoje são sentidos, pois criaram uma cultura do consumo não pago de jogos pelo 

brasileiro. Além disto, como os consoles licenciados já estavam em seu ponto de maturidade 

nos mercados primários, dispunham de um amplo portfólio de jogos já desenvolvidos, fazendo 

com que economicamente fosse muito mais interessante vertê-los para a língua portuguesa do 

que os produzir nacionalmente.  

Nas raríssimas ocasiões em que uma empresa nacional optava por lançar títulos para o 

mercado nacional como os jogos “Didi na Mina Encantada” do Odissey, “As Aventuras da TV 

Colosso” do Master System e “Turma da Mônica na Terra dos Monstros” do Mega Drive, estes 

eram apenas versões adaptadas de jogos já existentes. Assim os consoles que aportavam no 

Brasil não lograram sucesso em estimular o surgimento de cadeias produtivas de jogos digitais. 

  

                                                 
32 A principal explicação para tal são fatores conjunturais: o país enfrentava um forte período recessivo, pautava-

se em uma política protecionista (lei de proteção da informática) e contava com relativa leniência quanto a ações 

que hoje seriam consideradas pirataria. 
33 Como exemplos dos clones nacionais Falcão (2016) cita o Dactar produzido pela Milmar, o Dynavision 

produzido pela Dynacom e o Phanton System pela Gradiente. E no caso de produtos licenciados o Atari da 

Polyvox, o Odyssey da Philco, o Master System e Mega Drive da Tec Toy.  
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Figura 05 – Jogos Adaptados para o Brasil 

  

 

A evolução histórica do desenvolvimento de jogos digitais no país pode ser avaliada 

através de alguns documentos específicos. O primeiro deles é o catálogo de jogos nacionais 

GAMEBRASILIS lançado pelo SENAC (2003), que buscou registrar a produção de jogos 

eletrônicos nacionais desde suas primeiras experiências, em 1983 até a publicação do catálogo. 

Ao todo foram catalogadas 32 obras cobrindo um período de 20 anos. Destas, 24 pertencem ao 

intervalo entre 2000 e 2003, ou seja, um período de quatro anos cobria 75% de toda a produção 

nacional34.  

Para Xavier (2013) o ano de 2003 pode ser considerado oficialmente como o do 

lançamento do Brasil na corrida de criação e desenvolvimento de jogos eletrônicos com vistas 

ao mercado internacional. Contudo, as empresas capacitadas a responder pela tecnologia 

necessária para a produção de um jogo eletrônico para determinado console não eram 

igualmente aptas a responder a burocracia necessária para convencer patrocinadores a manter 

o projeto comercial desejado, estabelecendo uma realidade em que o país acabou por ser 

relegado a produtor de jogos para computadores pessoais e celulares. De fato, no catálogo 

GAMEBRASILIS nenhum dos jogos chegou ao público por meio de um console.  

Ainda segundo Xavier o segmento de consoles era amparado na produção de seu 

conteúdo por um conjunto de publicadoras, distribuidoras, varejistas e fornecedores de 

                                                 
34 Como critério de seleção o catálogo não computava jogos para celulares, modificações de jogos pré-existentes, 

obras de arte interativas e jogos disponibilizados na Internet, pois a função do aspecto comercial era eliminatória.  
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equipamentos e acessórios, que não existiam no Brasil. Esta perspectiva só foi se alterar quando 

empresas do setor como Apple, Microsoft, Sony, Nintendo, Valve e Google, começam a 

transformar o modo como os jogos eletrônicos são produzidos, comprados e integrados nas 

redes de consumo, a partir da virada no milênio.  

O segundo documento de que nos valemos é o Relatório de Investigação Preliminar do 

Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas – CTS Game Studies (2011) 

acerca do mercado brasileiro de jogos eletrônicos. Um dos apontamentos do relatório indica 

que embora os jogos digitais sejam uma mídia relativamente jovem, vêm passando por 

profundas alterações na forma como são encarados pelos meios acadêmicos e de comunicação, 

apontando para a grandeza do mercado de jogos, mas também para o surgimento de um nicho 

para desenvolvedores independentes. Estes jogos independentes se destacavam em função de 

sua liberdade criativa, flexibilidade orçamentária e facilidade de exposição. Devido à 

proliferação de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento de jogos e plataformas de 

distribuição digitais, o acesso foi facilitado tanto para o desenvolvedor como para o 

consumidor, destacando a imensa rentabilidade alcançada por alguns destes jogos, como o por 

exemplo o Minecraft.  

Segundo o documento: 

 

Evidencia-se, portanto, uma alteração significativa nos jogos eletrônicos 

enquanto mídia em si. Ao contrário do que se observava na infância de sua 

trajetória, os games hoje muitas vezes envolvem experiências narrativas 

complexas, semelhantes às proporcionadas pelo cinema, ou inovam tanto em 

forma quanto em conteúdo, com temáticas e narrativas experimentais. É o que 

têm feito alguns lançamentos independentes, menos sensíveis às pressões de 

mercado. (CTS Game Studies, 2011, p. 03). 

 

 

O mesmo documento aponta que embora os jogos digitais como mídia estejam atingindo 

aos poucos elevado grau de sofisticação enquanto forma de manifestação cultural e artística, tal 

compreensão não se reflete no cenário brasileiro. Entre os problemas que afetam o mercado 

estão: decisões judiciais e projetos de lei que visam proibir os jogos em território nacional, 

questões tributárias e autorais, e escassez de estudos sobre a realidade brasileira do mercado de 
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jogos, configurando-se numa ausência de diálogo entre indústria, academia35 e mídia. Além 

disto, os jogos eletrônicos sofrem com a carga tributária do país, alto preço e inacessibilidade, 

o que estimula a pirataria.  

Em 2014 a pedido do BNDS, o Grupo de Estudos e Desenvolvimento da Indústria de 

Games – GEDIGames, elaborou o Mapeamento da Industria Brasileira e Global de Jogos 

Digitais e o I Censo da Industria Brasileira de Jogos Digitais, terceiro documento de que nos 

utilizaremos para subsidiar a presente arguição. Um dos apontamentos iniciais do mapeamento 

é a constatação de que o consumo de jogos digitais já não é mais exclusividade de homens 

jovens, encontrando-se muito diversificado em termos de sexo e idades, destacando o aporte 

dos jogos para as plataformas móveis (smartphones) bem como a consolidação do canal de 

distribuição de jogos via streaming. Em termos de receita o estudo aponta um declínio nas 

plataformas console e aumento nas plataformas online e mobile36. Os chamados jogos casuais 

e sociais se beneficiam por terem custo e preços menores e consequentemente atingem a uma 

base maior de consumidores, segundo o documento, analistas do setor preveem uma clivagem 

– divisão do mercado – que criará dois grupos distintos, de um lado o mercado de grandes jogos 

(AAA) com alto valor e volume limitado, e do outro lado jogos casuais e sociais com baixo 

valor unitário e alto volume de vendas. 

Ainda segundo o mapeamento, o principal desafio do mercado brasileiro é conseguir 

ganhar escala e rentabilidade. Como consequência os designers brasileiros focam suas 

produções em atingir o mercado internacional, desenvolvendo seus jogos em língua inglesa37. 

As desigualdades mercadológicas brasileiras manifestam-se quando consideramos o 

mapeamento dos desenvolvedores por região, onde fica destacada a predominância da região 

sul e sudeste.  

 

 

 

                                                 
35 Um apontamento desse documento, no que diz respeito à esfera acadêmica, é que os resultados preliminares 

demonstram que o Brasil conta com uma produção de artigos e estudos muito superior ao desempenho de sua 

indústria de jogos eletrônicos.  
36 É importante ressaltar que o declínio de receita para consoles não significa necessariamente um declínio do 

mercado, mas sim reflete a sofisticação pela qual passou, demandando investimentos de maior monta 
37 Este posicionamento muitas vezes é tomado como parte de uma estratégia de sobrevivência de mercado, como 

no caso do desenvolvimento de jogos no Chile.  
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Tabela 05 – Localização de desenvolvedores Brasileiros 

 

Fonte: I Censo Da Indústria Brasileira de Jogos Digitais. (2014)  

 

O Censo feito pelo mesmo grupo revelou que a maior parte das empresas brasileiras de 

jogos digitais são de pequeno porte, com faturamento anual de até 240 mil reais e de formação 

recente - menos de cinco anos de fundação. O grande surgimento de empresas detectado pelo 

estudo relaciona-se a facilidade de desenvolvimento de jogos para mobile e navegadores de 

internet. A composição majoritária do mercado por empresas jovens indica sua falta de 

maturidade. O censo procede com análise aprofundada de alguns ecossistemas, sendo que 

daremos destaque a seus apontamentos acerca do ecossistema de Serious Games, terminologia 

que caracteriza jogos como dispositivos educacionais para quaisquer faixas etárias e situações 

diversificadas, e que incluí Jogos Digitais Educacionais, Jogos Digitais para a Saúde e Jogos 

Digitais para Formação Profissional.  

Neste ecossistema, ao contrário da cadeia de jogos para console, na qual as fabricantes 

de hardware têm controle sobre os padrões de produtos, nos serious games - principalmente os 
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voltados para educação - o poder dos fabricantes de hardware e sistemas operacionais é 

pequeno, porque os desenvolvedores utilizam padrões pré-definidos, que são abertos e de fácil 

acesso para produzir seus jogos. Segundo dados do Censo metade (60 de 115) dos 

desenvolvedores de serious games para educação trabalham exclusivamente para este setor, o 

que significa que estes se especializaram em produzir e apresentar jogos digitais ou promover 

educação, 30% das empresas dedicadas à educação também produzem jogos para o mercado de 

treinamento corporativo, sendo que 15% fazem exclusivamente isto, a principal característica 

deste mercado é que a maioria dos atores que desenvolve seus próprios jogos digitais (83%) e 

apenas uma minoria jogos por encomenda.  

O censo considera ainda que é uma tendência o aumento de serious games em diversos 

setores, apesar de terem alto custo de desenvolvimento, uma vez produzidos os jogos podem 

reduzir os custos de formação profissional, além disto, o aumento do uso de dispositivos móveis 

favorece o desenvolvimento de jogos para estas plataformas. Destaca-se ainda a importância da 

integração dos jogos com a Educação à Distância, apontando que a formação de designers 

instrucionais será um desafio importante para que sejam produzidos jogos de qualidade. 

Conclui que no contexto escolar, configura-se também tendência por parte das escolas a adoção 

de jogos digitais em seus currículos, mas esta adoção está ocorrendo de forma muito lenta, são 

necessárias de políticas públicas na educação para diminuir as barreiras de adoção tais como: 

integração no currículo, treinamento dos professores, laboratórios de informática, estrutura de 

comunicação e acesso à internet, projetos interdisciplinares e projetos permanentes que visem 

a adoção dos jogos como estratégia de ensino.  

O quarto e último documento que nos subsidia, de autoria de Mello e Zendron38 (2015) 

nasceu com uma inquietação do BNDS acerca do fato de não contar com nenhuma empresa da 

indústria brasileira de jogos digitais em sua cartela de clientes. O documento inicia apontando 

as evidências do reconhecimento da importância da indústria de jogos digitais por parte de 

diversos países como EUA, Canadá, França, Inglaterra, Coreia do Sul, China e Austrália, que 

adotaram mecanismos de políticas públicas para estimular seu desenvolvimento, entendendo os 

jogos como uma ferramenta com amplo potencial de aplicações de interesse social, como por 

exemplo, nas áreas de saúde e educação. Neste contexto, a chamada linguagem digital que é 

                                                 
38 Respectivamente engenheiro e gerente do departamento de Economia e Cultura do BNDES 
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subjacente aos jogos encontra aplicação em setores que vão além do entretenimento, tais como 

educação, treinamento e saúde, tratando a utilização de jogos como ferramentas envolventes, 

desafiadoras, estimulantes e eficazes para transmissão de conhecimentos e valores, bem como 

para geração de resultados. Os autores apontam ainda para a capacidade dos jogos digitais, 

assim como as produções audiovisuais, contribuírem para a construção de um imaginário 

positivo sobre seus países de origem, promovendo seus atrativos, cultura e assim, gerando 

desdobramentos favoráveis na esfera do turismo e demais formas de geração de divisas.  

Como nos documentos anteriores, aponta-se que embora faça parte de um mercado 

global, o consumo regional é diferenciado e no caso do Brasil o grande contingente de jogadores 

tem um volume reduzido de gastos com a compra de jogos. Neste contexto, a indústria de jogos 

digitais funciona de modo parecido com outras cadeias produtivas da economia da cultura.  

Já no tocante ao desenvolvimento de jogos para plataformas mobile a existência de 

barreiras à entrada no mercado é menor, a base de consumidores é maior e em franca expansão, 

o que explica o grande número de desenvolvedores em todo mundo, com equipes pequenas, 

recursos próprios e escassos. A grande quantidade de ofertas de produtos tem acirrado a 

concorrência, nesta dimensão, o maior desafio a ser superado pelos desenvolvedores está no elo 

da distribuição39.  

Destacamos parte do documento que versa sobre os serious games e sua utilização em 

uma ampla e crescente gama de finalidades e da necessidade de conhecimentos específicos para 

que possam promover os resultados esperados, demandando conforme o caso, profissionais 

como pedagogos, professores e comunicadores, atém de todos os profissionais diretamente 

envolvidos com o desenvolvimento técnico do jogo, abrindo novo campo de trabalho para o 

pedagogo/especialista do século XXI.   

No que concerne à área educacional, ressalta sua natureza pouco explorada, apontando 

que em todo campo do conhecimento é possível fazer uso de jogos digitais como ferramenta de 

apoio à transmissão de conceitos e informações, facilitando aplicações de técnicas e auxiliando 

o aprendizado e assimilação de conteúdos didáticos em todo o espectro educacional e afirmando 

que o emprego de jogos complementa o aprendizado, facilita a comunicação e fixação de 

                                                 
39 Como fazer para seu jogo chamar a atenção e ser escolhido, situação que torna imprescindível a construção de 

estratégias de comercialização e investimentos em marketing e divulgação 
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conhecimento, permitindo exercitá-los, testar o entendimento e gerar retorno imediato de 

avaliações. O mercado corporativo, também representa enorme potencial de aplicações 

destinadas a formação, ao treinamento ou a capacitação de recursos humanos.  

O fato de o Brasil não ter desenvolvido uma base produtora de jogos para consoles não 

representa, necessariamente, uma desvantagem no cenário atual. Vários analistas consideram 

que o momento presente cria a possibilidade de leapfroging40 para os desenvolvedores 

nacionais.  

Correlacionar a história do jogo digital no Brasil com as possibilidades de sua aplicação 

em contextos culturais/educacionais nos permite melhor compreender sua relação como 

fenômeno emergente na última década.  

 

4.4 Arte e Jogo Digital  

 

Videogames, tal como se apresentam hoje, possivelmente se constituem na 

manifestação artística mais dominante do planeta. Tanto no Ocidente como no 

Oriente. 

 

Arthur Bobany 

 

 
Nossa proposição de compreender os jogos digitais em uma perspectiva interdisciplinar 

demanda que articulemos o objeto jogo com diferentes perspectivas. Em sintonia com corrente 

teórica que considera a arte como uma manifestação social e ressalta sua importância nos 

processos educacionais iniciamos avaliando a relação entre Jogo Digital e Arte.  

Assumimos que o jogo digital pode ser compreendido como manifestação artística, 

fundamentando essa premissa em posições de outros pesquisadores e curadores de arte, tais 

como Antonelli (2012) que ao versar sobre a aquisição de 14 jogos pelo Museum of Modern Art 

                                                 
40 Usado inicialmente em contextos de teorias de crescimento econômico propõe que empresas que detém 

monopólios baseados em tecnologias existentes tem menos incentivo para inovar que seus potenciais rivais, 

podendo perder seu papel de liderança quanto inovações tecnológicas radicais são adotadas por novas empresas 

dispostas a assumir riscos. Quando tais inovações se tornam o novo paradigma tecnológico, diz-se que ocorreu o 

leapfrogging.  
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– MoMA, afirma que os jogos são arte. Posição corroborada por Santaella (2016) que vê os 

jogos digitais como formas de expressão artística.  

Cremin (2016) afirma que os jogos digitais são uma forma de arte única por permitirem 

que seus jogadores sejam co-criadores da obra, excedendo suas limitações corpóreas e 

juntando-se ao elemento da qual são feitos. Lembra Travinor (2009) que embora para muitas 

pessoas a imagem dos jogos digitais ainda seja uma de entretenimento digital bruto, os últimos 

anos viram o surgimento de uma sofisticação técnica e artística sem precedentes.  

Nesta linha Bobany (2008) defende que a produção artística dos jogos digitais ainda é 

muito escassamente fundamentada e reconhecida. A indústria dos jogos cria duas vertentes que 

levam os jogos digitais a serem considerados como uma forma de arte. De um lado tem-se a 

produção artística que é necessária à sua elaboração: dos desenhos conceituais (concept art) às 

imagens, aos sons e às músicas finais do jogo, a produção de material criativo é imensa. De 

outro lado tem-se a interação do ser humano com os jogos prontos, que se transformam de puro 

passatempo em atividade de aprendizado, questionamento e crescimento emocional.  

A título de exemplo citamos o jogo Child of Light, um RPG de plataforma desenvolvido 

pela Ubisoft Montreal e publicado pela Ubisoft para Microsoft Windows, Playstation 3, 

Playstation 4, WII U, Xbox 360 e Xbox One em abril de 2014 e no Playstation Vita em julho 

de 2014. Apontado pela crítica como uma “fantasia na forma de aquarela”, “um belíssimo jogo 

minimalista” e “poesia interativa” 41, em sua dimensão estética o jogo busca reproduzir para o 

meio digital a experiência de fruição das ilustrações feitas com aquarela de antigos livros de 

contos infantis.  

Figura 06 – Concept art e produto final, jogo Child of Light.  

  

Fonte: Site da Ubisoft.  

                                                 
41 https://www.metacritic.com/game/playstation-4/child-of-light/critic-reviews  

https://www.metacritic.com/game/playstation-4/child-of-light/critic-reviews
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Ao entendermos os jogos como expressões artísticas convém diferenciarmos suas 

modalidades de produção, que tem impacto direto em sua proposto, escala e recursos: 

mainstream (AAA) e indies (serious games).  

Em sua dimensão serious games de jogos voltados para a educação não formal, destaca-

se no cenário nacional as pesquisas de Bahia (2008) que realizou pesquisa de jogos online 

desenvolvidos a partir de obras de arte veiculados em sites de museus. A autora compreendeu 

tais manifestações sobre a ótica de educação não-formal, que se diferenciaria da educação 

obrigatória por ser usufruída pelo público por opção. Assim, nos museus, estar presencialmente 

com o objeto artístico nos permite uma experiência inigualável com a obra, porém, a 

contemplação nas salas de museus não é a única experiência efetiva com a obra de arte. O aporte 

de jogos digitais baseados em obras de arte constitui forma suplementar à obra de referência, 

resultado em modos plurais de perceber e, portanto, de saber Arte.  

As observações de sua tese acerca de jogos digitais que envolvem obras de arte podem 

ser enquadradas em um movimento mais amplo da cultura contemporânea, conceituada como 

ecossistemas comunicativos por Martin Barbero, que se caracterizam pelas articulações dos 

saberes instituídos com as culturas visuais e orais, impulsionados pelo advento das tecnologias 

de comunicação digital que potencializam novos modos de ler, ver e aprender (BAHIA, 2008b). 

A autora alinha-se com as propostas de Huizinga ao considerar que o museu tradicional nos 

permite jogar com as obras de arte. Assim espaços de cultura e arte tradicionais como os museus 

reconfiguram-se. A pesquisadora cita como exemplo o jogo Bosch Universe desenvolvido pelo 

Museu Boijmans Van Beuningen, pensado enquanto estratégia para estimular o olhar 

interessado para as obras de Bosch e levar os jovens ao museu. Ações que inspiraram a 

pesquisadora a desenvolver jogo de natureza investigativa com uma riqueza visual oriunda das 

técnicas tradicionais das artes plásticas, de modo a obter maior densidade poética onde foram 

agregados também fragmentos de imagens da História da Arte. A ideia é a de que o jogo poderia 

cultuar o interesse e gosto pela tradição de pintura artística no jogador, considerando-se assim 

o seu potencial pedagógico. Tal ideia foi consolidada na experiência/jogo “A Mansão de 

Quelícera” (BAHIA et al., 2014), projeto que levou em conta a abordagem proposta nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, que estrutura o ensino de arte nos eixos: produção, 
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apreciação e contextualização. Como o próprio MEC atesta que na prática o eixo da produção 

é privilegiado e a apreciação negligenciada em sala de aula, o jogo foi concebido explicitamente 

com o intuito de abordar o eixo da apreciação42.  

Figura 07 – Cenas do jogo: A Mansão de Quelícera  

  

Fonte: Castalhia.com 

 

O jogo então é um exemplo da aplicação de serious games em contextos educacionais 

não formais voltados à educação artística. Compreendemos que a aplicação de jogos digitais 

também pode se dar em contextos formais de educação. Se considerados como manifestações 

artísticas, seu emprego alinha-se à teoria que propõem uma educação voltada para a estesia.  

Buscamos compreender o fenômeno dos jogos digitais alinhado ao conceito de 

complexidade proposto por Edgar Morin que objetiva uma formação educacional voltada para 

a reintegração do ser e dos saberes. Consideramos que tal proposta, nada mais é que o retorno 

à raiz do saber humano quando ciência e cultura eram instâncias inseparáveis, sendo animadas 

pelas mesmas questões a respeito do sentido do Universo e da Vida (NICOLESCU, 1999). Com 

o advento da ciência moderna, perpetrou-se uma ilusão paradigmática de que somente é 

possível a compreensão do universo via método científico, caracterizado por uma consciência 

lógica, reducionista, classificatória e simplificadora, que culmina por instituir duas culturas, 

com seus dogmas, estruturas e evangelhos. 

Instauram-se duas formas de percepção, a percepção prática e a percepção estética 

(DUARTE JR, 2010). Na percepção prática, vê-se o mundo através de uma lente “no modo da 

utilidade”, sendo este apreendido como um campo para nossa atuação pragmática, um campo 

                                                 
42 Disponível para download no site http://www.casthalia.com.br/portfolio/quelicera_ing.html  

http://www.casthalia.com.br/portfolio/quelicera_ing.html
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no qual as coisas são percebidas segundo seu uso - “para que servem?”, e sua função - “como 

funcionam?”. Já para a percepção estética não interessa a função dos objetos, mas sua forma, 

sua maneira peculiar e particular de aparecer para nós. Tais aparências das coisas do mundo 

surgem como experiências, portadoras de sentimentos humanos, capazes de espelhar e revelar 

certas emoções, certas intensidades de vibração de nossa vida diante da vastidão do real. Por 

isso, cada objeto, cada evento, para a percepção estética é único, não importando sua similitude 

com o conjunto de seus congêneres. O autor defende que passamos por uma crise decorrente de 

um modo de vida lastreado numa maneira específica de construir o conhecimento humano e, 

com base nele, estabelecer relações com o mundo e com nossos semelhantes. Num mundo que 

primou pela valorização do conhecimento intelectivo, abstrato e científico, em detrimento do 

saber sensível, estético, particular e individualizado. A dominação do caráter utilitário das 

coisas preponderante em nossa cultura de consumo leva a considerar que a percepção prática é 

a única forma possível de constituirmos nossa existência. 

Pesquisadores da Arte na Educação, advogam serem necessárias medidas corretivas 

para tal anestesia dos sentidos, manifesta na corrente teórica da educação para estesia. Nesta 

linha, Picosque e Martins (2012) propõem o conceito de Nutrição Estética, que seria um modo 

de gerar o abastecimento dos sentidos, movendo o saber sensível pelo oferecimento aos 

aprendizes de objetos culturais como imagens de obras de arte, músicas, fragmentos de textos 

poéticos ou textos teóricos, livros de história, objetos do cotidiano, vídeos, dentre outras formas 

culturais. A nutrição estética é entendida como um procedimento do educador para iniciar um 

assunto que deseja abordar, ampliar repertório dos aprendizes sobre algum conceito, ou ainda, 

alimentar os sentidos para aprender a sentir o deleite, o prazer estético. Não sendo exclusivo do 

ensino da arte.  

Propusemos que nas formas culturais indicadas pelas autoras, incluam-se também os 

jogos digitais (SILVEIRA, 2017), considerando que educadores deveriam preocupar-se com a 

qualidade estética do que é ofertado aos alunos, inclusive no que se refere à organização 

espacial da sala de aula, acolhendo os corpos para interagirem com outros corpos, ou até mesmo 

deslocando a aula para outros espaços.  

Stori (2003) afirma que desenvolver o sentimento estético significa educar a 

sensibilidade de uma pessoa para experiências perceptivas, intelectuais e emocionais, frisando 
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que estamos falando de qualidade cultural e não quantidade apresentada ao educando, e conclui 

que o desenvolvimento da sensibilidade perceptual deve converter-se na parte mais importante 

do processo educativo43.  

Duarte Jr. (2010) propõe que uma educação voltada para estesia compreende toda 

atuação que favoreça o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa e acurada do corpo 

humano com a realidade, sendo que ai ela se confunde, praticamente ponto a ponto, com a 

Educação Estética na medida em que a finalidade desta consiste no desenvolvimento de uma 

percepção poética das coisas, de um perceber que se oriente mais por suas formas e qualidades 

do que por suas funções, ou seja, mais por sua aparição aos sentidos, do que pela concepção 

meramente utilitária que delas possamos fazer. 

Entendemos que a compreensão de jogos digitais como expressões artísticas pode ser 

utilizado como complemento instrumental a abordagem triangular no ensino de artes e culturas 

visuais conforme proposto por Ana Mae Barbosa (2009, 2012), se considerado que a proposta 

da abordagem triangular para se construir o conhecimento em arte consiste em: a) 

contextualização histórica, b) o fazer artístico e c) a apresentação artística. O jogo digital além 

de ser manifestação artística lícita, ainda traz consigo elementos de interatividade e 

encantamento que efetivamente permitem aporte com as gerações mais novas. Na sua dimensão 

de contextualização histórica com o uso de jogos que tenham como base estética/narrativa 

experiências e formas artísticas características de dadas culturas (SILVEIRA, 2016).  

Na dimensão do fazer artístico Morris (2016) propõe que jogos digitais podem ser 

usados como forma de resgate das tradições artísticas indígenas de earthwork, Dias (2014) e 

Souza (2016) discorrem sobre a utilização do jogo Minecraft em processos de ensino 

aprendizagem, e Overby e Jones (2015) propõem a incorporação do Minecraft ao Currículo 

Básico de Educação em Arte nos EUA.  

Propomos que, compreendido como manifestação artística, o jogo digital já se 

qualificaria para ser integrado a ações pedagógicas.   

 

                                                 
43 Abordamos o potencial dos jogos digitais como experiências perceptivas ao avaliarmos o jogo Beyond Eyes 

(SILVEIRA, 2018) que é ao mesmo tempo experiência e metáfora conceitual, e em contextos de letramento com 

poesia concreta no caso do jogo Typoman (SILVEIRA, 2017c).   
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4.5 Cultura e Jogo Digital  

 

 

Como uma mídia para aprendizado, entretenimento e comunicação, os jogos 

são uma parte cada vez mais proeminente da paisagem cultural atual.  

 

Flanagam e Nissenbaum 

 

O impacto dos jogos digitais na esfera cultural é evidente, como indústria do 

entretenimento os jogos digitais já superaram a TV e o Cinema. A despeito do consenso acerca 

de sua proeminência, não há consenso acerca de seu enquadramento teórico. Os jogos digitais 

compreendidos como produtos da indústria de massa voltados para entretenimento são 

carregados de valores e símbolos culturais. De fato, Gee (2013; 2014) defende que jogar jogos 

eletrônicos equivale a ser alfabetizado de uma nova forma.  

De acordo com Santaella (2003) quaisquer meios de comunicação ou mídia são 

inseparáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de criar, de modo que o 

advento de cada novo meio de comunicação traz consigo um ciclo cultural que lhe é próprio.  

Telles (2015) propõe um programa de investigações da relação entre jogo digital e 

cultura composto por três níveis: Game Cultures, Cultures of Gaming e The Gaming of 

Cultures. A primeira linha de investigação abarcaria as formas culturais específicas originadas 

a partir das interações suscitadas por jogos eletrônicos, a segunda compreenderia como a partir 

destas mídias interativas se dá a emergência de múltiplas culturas e subculturas, e a terceira 

como as culturas em todo o mundo estão sendo moldadas por jogos e outras mídias interativas. 

No inter-relacionamento destes elementos compreendemos que os jogos digitais atuam na 

esfera cultural, seja ajudando a ressignificar conceitos e formas de relacionamento (SILVEIRA, 

2017b, 2018), seja atuando como mediadores culturais. 

Tal condição faz com que segundo Petry (2014), tenhamos de pensar o jogo como o 

modo de ser fundamental da produção de conhecimento, sendo este o mais refinado objeto que 

a linguagem hipermídia possibilitou criar até agora.  

Para Bahia (2016) jogar é uma experiência cultural e, portanto, é interessante que os 

jogos digitais por nós jogados e desenhados dialoguem com outras experiências que vivemos, 

que estejam embrenhadas na trama plural e sempre mutante da cultura. Petry (2016) lembra que 
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quando dizemos que o jogo digital constitui um objeto cultural, isso significa que ele integra a 

história dos objetos do ocidente, ou seja, está submetido às regras que delimitam o conjunto dos 

objetos na cultura44. 

É fato que a forte associação entre mídia, entretenimento e cultura na 

contemporaneidade tem sido amplamente enfatizada sob diferentes olhares e possibilidades, 

observar, compreender e pesquisar esse cenário parece ser uma missão cada vez mais 

privilegiada que encontra no universo dos jogos digitais um viés bastante iluminador (MELLO; 

MASTROCOLA, 2016).  

 De modo a melhor entender a relação jogo digital e cultura como campo de 

manifestação, cremos ser fundamental a compreensão do conceito de agência.  Segundo Audi 

(2016), no que se refere a jogos digitais a agência é mais do que a simples ação interativa, 

consiste na capacidade de realizar ações significativas e poder ver os resultados das escolhas e 

decisões. Nesta acepção, a relação dos jogos com a cultura pode ser trabalhada de forma 

consciente ou não. Entendemos que na produção e concepção de jogos digitais para fins de 

educação e cultura, o conceito de agência alinha-se melhor ao conceito sociológico de agência 

- tido como a capacidade dos indivíduos de agirem independentemente e fazerem suas escolhas 

livremente, ainda que afetados por sua estrutura cognitiva e de crenças, especialmente quando 

deslocamos a atuação do profissional educador de uma situação em que é o único responsável 

por sua condução – a de sala aula – para uma de um processo que é produzido de forma 

colaborativa com múltiplos profissionais. Conceito este que no Ensino a Distância é chamado 

de polidocência45. 

O agenciamento no tocante a produção de jogos digitais na dimensão do design é tratado 

por Flanagan e Nissenbaum (2016) com sua linha de pesquisa values at play. Estas argumentam 

que o designer de jogos digitais deve ter consciência das repercussões culturais dos jogos que 

criam, e propõem um modelo de design voltado para a capacitação dos criadores no tocante a 

tais elementos, de fato, sugerem o uso do termo designer concencioso para denominar aquele 

                                                 
44 Na realidade é uma forma branda de dizer-se que eles têm uma ontologia subjacente ou se fundam em uma 

ontologia ainda que, na maioria das vezes não intencional 
45 Organização onde as pessoas envolvidas com o EAD, seja na elaboração do material didático, seja no 

acompanhamento dos estudantes ou no uso de termos técnicos e tecnológicos, estão ligadas para promover a 

aprendizagem. 
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que compreende as premissas de que: as sociedades têm valores em comum, que tecnologias 

(incluindo jogos digitais) incorporam valores éticos e políticos, e que os criadores de jogos têm 

o poder de moldar o envolvimento dos jogadores com esses valores.   

Estendemos este conceito ao do educador que se envolve na produção de jogos digitais, 

sendo que ao fazê-lo tornam-se coparticipes do design destes. Para Telles (2015) a abordagem 

cultural oferece importante subsídios para os educadores interessados na compreensão e na 

investigação sobre processos de aprendizagem e jogos digitais.  

Considerando-se o paradigma no qual os jogos digitais consolidam-se como a mídia do 

século XXI, ultrapassando filmes e televisão em popularidade, estes adquirem o poder de 

moldar trabalho, aprendizado, cuidados com saúde e muito mais. 

 

Cada jogo expressa um conjunto de valores, mas muitas vezes é difícil de 

entender as muitas maneiras como esses valores vêm a ser incorporados no 

jogo. Para desvendar esses muitos fatores, é útil agrupa-los em duas grandes 

categorias: compreensão do designer e percepção do jogador. Compreensão 

do designer envolve a ampla gama de valores que emergem na criação de um 

jogo. A companhia ou organização que está produzindo o jogo encara 

restrições econômicas e comerciais, cria planos de negócio e de marketing e 

tenta adivinhar de maneira consciente as preferências do consumidor, e cada 

uma dessas ações traz valores ao jogo. Políticas públicas, regulações da 

indústria que governam os jogos e cultura geral na qual o jogo é criado 

também exercem influência. Os valores emergem na definição de um projeto 

e nas especificações das características instrumentais de design. Os designers 

trazem valores preexistentes para seu trabalho e fazem suposições sobre os 

valores de seu público-alvo. Finalmente, as expectativas das partes 

interessadas (investidores, executivos e outros) também moldam os valores do 

jogo. E a história está longe de acabar quando o jogo é criado e lançado porque 

as percepções do jogador também contribuem para os valores de um jogo. 

Pessoas jogando o mesmo jogo podem não ter experiências de valor idênticas 

porque fatores pessoais, culturais e situacionais influenciam a experiência do 

jogador em relação aos valores a cada vez que ele joga o mesmo jogo. 

(FLANAGAN; NISSEUNBAUM, 2017, p. 29).  

 
 

A importância do design consciencioso, como coloca Alan da Luz no prefácio da obra 

Values at Play, pode ser expressa pela pergunta: “qual a importância dos valores nos games?”. 

Jogos são meios expressivos e influentes, e por isso ótimos veículos para transmissão de valores 

e princípios. Neste contexto, ao propormos que o educador tenha um papel ativo no design e 

concepção de jogos digitais, o fazemos porque enxergamos a possibilidade de que alunos e 
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professores sejam não só consumidores de elementos culturais digitais oriundos principalmente 

dos EUA e Japão, mas também, coprodutores destes.  

Propomos familiarizar o professor com os jogos digitais, a tecnologia que os abarca e a 

cultura que lhes é subjacente e instrumentaliza-lo para que possa utilizar o jogo como elemento 

educacional nos processos de ensino e aprendizagem que concebe. Seja como propositor de 

discussões, seja como objeto de estudo, seja como processo pedagógico – a criação de um jogo 

é o condutor da proposta educacional.  

Neste sentido, é elucidador compreender como se dá a interrelação entre jogos e os 

valores culturais, em especial nos países produtores de jogos. Se o relacionamento jogo digital 

e cultura foi motivado principalmente pela verve comercial – uma vez que o jogo está inserido 

na indústria do entretenimento – a questão que se coloca é: porque não nos apropriarmos desta 

ferramenta, visto que já logrou sucesso neste contexto? Estados Unidos e Japão, não tiveram 

ressalvas em criar uma malha de interrelações de sua indústria cultural com os jogos digitais.  

Nos EUA é proeminente a relação entre Hollywood, jogos digitais, as indústrias de 

brinquedos e quadrinhos. Da mesma forma, no Japão, a indústria filmográfica, televisiva e de 

quadrinhos interacionam-se com os jogos digitais. É fato que num primeiro momento, jogos 

digitais foram percebidos pela indústria cultural como ferramentas para vender ou promover 

produtos correlatos, assim nos EUA o sucesso de um filme era transposto na venda do jogo 

inspirado no filme, no Japão mangás ou animes de sucesso eram vertidos para plataformas de 

jogo. Contudo, conforme linguagem e formato dos jogos se desenvolveram, em especial devido 

ao aporte de talentosos profissionais, artistas, designers e roteiristas que se juntaram aos 

programadores, com ideias e conceitos diferentes, começou a se entender que os jogos digitais 

- assim como o foram a TV e as histórias em quadrinhos - se constituíam em meios de 

divulgação cultural.  

Consalvo (2016) faz uma profunda análise de como os jogos japoneses tiveram impacto 

em jogadores americanos, que tiveram seus interesses ampliados e passaram a buscar mais 

jogos, e mais objetos de cultura popular do Japão, como sociedade com uma linguagem, cultura 

e modo de vida distintos. Em sua obra, a autora atesta como os jogos digitais efetivamente 

serviram como mediadores culturais, ao buscarem personagens históricos, artísticos e 

linguísticos como base para seus projetos. Jogos digitais que apresentam o contexto social e 
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educacional de jovens japoneses permitem que adolescentes de outros países vivenciem o que 

é ser um estudante adolescente no Japão. 

Mendes (2006), os considera como artefato cultural usados para educar de algum modo, 

de acordo com tipos distintos e muito bem endereçados de currículos culturais e aponta que os 

jogos digitais são elaborados com os mais diversos interesses, tendo como alvos públicos 

variados e estando pautados em diferentes processos culturais. A cultura sendo considerada 

como forma de governo46. Fica difícil determinar quem produz e quem é produzido pela cultura. 

No entanto, pensar a cultura como formas de gerenciar os sujeitos, é mais produtivo, e neste 

contexto, os processos educativos ocorrem em vários locais além da escola. Assim 

considerados, os jogos digitais estão cada vez mais produzindo efeitos nos ambientes sociais e 

culturais, educando crianças, jovens e adultos com estratégias muito bem construídas e 

articuladas.  

Ao propormos maior agência dos pedagogos na concepção e utilização de jogos digitais 

em contextos educacionais, pressupomos que estes são capacitados de modo a permitir a 

condução dos processos para os termos educacionais que considerem mais frutíferos. Tal 

agenciamento pode se dar sob duas vias: por iniciativa própria ou articuladas a políticas 

nacionais de educação e cultura.  

Consideramos então justificável que façamos um dimensionamento da relação governo-

cultura no tocante aos jogos digitais. Tal relação pode ser descrita, no ocidente, como 

controversa. No Brasil a relação governamental para com os jogos digitais nas duas últimas 

décadas vai de notória ignorância e incompreensão de suas funções e aplicações a uma branda 

tolerância, sinalizando uma melhora no sentido de posturas mais compreensivas. 

Conforme já ocorreu com outras mídias, os jogos digitais paulatinamente foram alçando 

sua proeminência, e de forma análoga a outros produtos culturais como a música, o cinema e a 

televisão passaram a ser escrutinados e responsabilizados como vilão da educação e cultura 

sendo responsabilizados por “deformarem” a juventude. Na esteira de um movimento liderado 

pelos EUA, os legisladores brasileiros manifestam uma tendência de criminalizar jogos digitais 

responsabilizando-os por problemas sociais, se não na prática, pelo menos no discurso.  

                                                 
46 Entendida como “conjunto de práticas” governamentais e alheias destinadas a gerar certos tipos de pessoas e 

não como uma reunião de fenômenos que possuem significados. 
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Vinha (2017) relembra alguns jogos que tiveram sua comercialização proibida no Brasil 

como Carmageddon (1997) por “incitar a violência no trânsito”, DOOM (1993) por ser 

considerado muito violento, Bully (2006) por incitação ao bullying, Everquest (1999) por ser 

considerado “nocivo à saúde dos jogadores”, Counter-Strike (1999) pelo fato de permitir ao 

jogador escolher o “lado” em que irá combater, o que efetivamente fazia com que este pudesse 

jogar como um terrorista, Grand Theft Auto 4 (2009) foi restrito em várias partes do mundo, 

curiosamente no Brasil sua proibição foi devida a utilização de uma música de autor nacional 

sem autorização deste, Postal 2 (2003) por sua violência, são exemplos mais proeminentes desta 

lista. 

Em todos estes casos, podemos inferir que há uma compreensão do legislador de que 

jogos digitais têm influência na esfera cultural e formativa daqueles que deles fazem uso. Nessa 

acepção não está bem claro: a) como o legislador aferiu tal influência e b) porque ela é somente 

deletéria, visto que apenas alguns títulos são proibidos pressupõe-se que nem todos são 

negativos e inclusive possibilita existir influências positivas.  

  Contudo, a contradição mais explícita na esfera legislativa e executiva é a de que embora 

o jogo digital tenha influência na cultura, este não é considerado cultura. Cito a título de 

exemplo o ocorrido em 2013, quando a então ministra da cultura Marta Suplicy, criou polêmica 

ao não incluir jogos digitais na proposta do vale-cultura (ORRICO, 2013).  

Considerar jogos como bode expiatório extrapola a dimensão cultural. Na dimensão 

tecnológica, em 2016 o presidente da Anatel, João Resende, afirmou que os jogos digitais eram 

os responsáveis pelo congestionamento das bandas ao argumentar a favor de que as operadoras 

de dados brasileiras limitassem ou cortassem o uso de dados em conexões banda larga, o que 

foi inclusive alvo de nota de repúdio da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 

Eletrônicos – ABRAGAMES (2016). Ainda na esfera do executivo, o Ministro da Justiça José 

Eduardo Cardozo considerou existir uma correlação entre jogos violentos e crime, afirmando 

que a apologia à violência em esportes e videogames aumenta a criminalidade no Brasil 

(FELLET, 2016).  

Assim, além do árido cenário que se institui no tocante ao desenvolvimento tecnológico 

de jogos nacionalmente, o panorama também é marcado por boa dose de desconhecimento, ou 

falta de fundamentação, por parte das instâncias governamentais. A despeito desta 
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incompreensão, nos últimos anos tem havido movimento positivo por parte do Ministério da 

Cultura acerca do incentivo à área de Jogos Digitais. Em matéria assinada pela assessoria de 

comunicação do Ministério da Cultura (2018) há relato das articulações do ministério com a 

Abragames para estimular o mercado nacional. Seu órgão Agência Nacional de Cinema – 

ANCINE, publicou dois editais, nos anos de 2016 e 2017, para produção de jogos eletrônicos 

disponibilizando dez milhões de reais em cada (BRDE/FSA. 2017).  

Segundo Rodrigues (2018) o governo brasileiro começou a olhar com interesse para o 

setor de games preparando uma política de incentivo ao desenvolvimento, com outras agências 

de fomento como a Financiadora de Inovação e Pesquisa – FINEP e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, lançando editais de fomento em 2018. 

Secretarias estaduais de cultura como as de São Paulo na figura da SPCine e Desenvolve São 

Paulo ofertam programas de auxílio à indústria de jogos digitais. Assim desenha-se um cenário 

mais animador. O ano de 2018 foi o primeiro em que um ministro da cultura brasileiro fez parte 

da delegação brasileira no GDC (maior evento da indústria global de games).  

Em sua fala na mesa temática durante o 5° Brazilian Independent Game Festival – BIG, 

o secretário da cultura Massur Bassit discorreu sobre o trabalho do ministério em mostrar “a 

outra dimensão da cultura, que não é só simbólica, e compreende-la como valor econômico47”. 

Das discussões ocorridas no evento, e em uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Núcleo 

de Estudos de Economia Criativa e da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(NECCULT-UFRGS) nasceu o curso ofertado gratuitamente: “Apoio na Capacitação de 

Agentes do Setor de Games no Brasil” lançado em 2018. Na referida mesa temática o secretário 

admitiu que talvez as políticas públicas ainda não enxerguem o tamanho e potencial dos jogos 

no Brasil. Na mesma mesa, Ana Letícia Fialho – Diretora do Departamento de Estratégia 

Produtiva do Ministério -  lembrou que o setor de games é um negócio, com base em 

propriedades intelectuais, e como tal, tratar individualmente com o setor público – por parte 

dos desenvolvedores - não é a melhor estratégia, destacando a importância de entidades setoriais 

organizadas atuando nesta interação.  

Embora meritórias, tais ações são insuficientes. Uma análise do edital da ANCINE, nos 

leva a entender que os jogos são compreendidos unicamente como produtos e não como 

                                                 
47 https://www.youtube.com/embed/jnT4HTxwqh4  

https://www.youtube.com/embed/jnT4HTxwqh4
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possíveis mediadores culturais. Dos jogos que foram contemplados com o incentivo máximo 

(1 milhão de reais) em 2016, somente o jogo ARANI da empresa Diorama, além de ser produto 

engendra algum esforço no sentido de criar pontes culturais nacionais, tendo como pano de 

fundo temático o período colonial brasileiro.  

A falta de articulação entre a gestão pública e o setor produtivo de jogos digitais na sua 

dimensão cultural tem nas olimpíadas de 2016 um ótimo exemplo. Visto que há um franco 

abraçar dos japoneses no que se refere aos jogos digitais como elemento de sua cultura, 

conjuntamente como o entendimento de que as Olimpíadas são um elemento promotor da 

nação. No vídeo do Japão para a divulgação da olimpíada a ser realizado em 2020 no país, 

veiculado ao fim das olimpíadas do Rio de Janeiro, aparecem personagens da cultura de massa 

japonesa como Hello Kit e Doraemon, e do mundo dos games como Pac-Man e Mario. Ao fim 

da referida apresentação o primeiro ministro Japonês se transporta para o Maracanã via um dos 

tubos imortalizados pelo jogo Super Mario Bros trajando o boné do personagem, em franca 

apologia ao jogo. Em outra ação estratégica o personagem Goku do anime Dragon Ball Z é 

nomeado embaixador dos jogos olímpico (MICHE, 2017).  

Já no caso da olimpíada brasileira, revistas como a FORBES (2017) e o site VICE (2017) 

manifestaram-se negativamente acerca da ausência de jogos digitais do evento. O jogo oficial 

das olimpíadas foi lançado somente para celular e é bastante genérico. Também há um produto 

licenciado “Sonic and Mario at Rio 2016” cuja a relação com o país se dá apenas em aspectos 

de ambientação. Curiosamente os mascotes desenvolvidos para o evento não figuram em 

nenhum jogo, reforçando que as esferas governamentais promotoras de cultura não consideram 

ou ignoram os jogos digitais.  

 

Figura 08  – Jogo oficial. Sonic e Mario Rio 2016. Mascotes Oficiais. 

 

Fonte: Site Oficial do Evento.  
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 A relação entre jogo e cultura é o aspecto central da tese de Nesteriuk (2007) para quem 

a intersecção entre jogo, cultura e tecnologias digitais presentes nos games estabelece uma 

relação de mútua transformabilidade com a cultura contemporânea, resultando em modificações 

da experiência do jogar. Estas podem, em uma perspectiva otimista, resultar em novas e 

promissoras possibilidades para jogos e jogadores, ou em uma visão pessimista, ocasionar a 

padronização e limitação destas novas potencialidades.   

 Em ambos os casos, compreender os jogos digitais e suas potencialidades em um 

enquadramento cultural, nos permite conceber que num plano estratégico de formação dos 

cidadãos e divulgação cultural, o jogo digital tem proeminência. Principalmente se 

consideramos que a ausência de coordenação ou estímulo por parte das esferas governamentais 

não necessariamente implica na ausência de produção, mas implica sim na ausência de agência 

do governo no tocante a coibir fatores que considere deletérios ou simplesmente inadequados 

bem como estímulo dos que entende serem positivos.  

 Exemplo disto pode ser constatado no estudo de Assis e Costa (2016), acerca de 

representação da região Amazônica em jogos digitais, em um levantamento que mapeou 51 

jogos, iniciando em 1983 e indo até 201548. Constatou-se que em grande parte destes jogos os 

habitantes da região são caracterizados como criaturas ou seres selvagens ferozes. Em 28 jogos 

a Amazônia é caracterizada com tons fantasiosos de ambiente inóspito e de criaturas fantásticas, 

15 apresentam o indígena como um habitante da floresta nu portador apenas de cocares e 

adereços, 41 representam a região em seus cenários com florestas, rios, casas de madeira ou 

palafitas, e somente 5 destes apresentam a região sob um viés educacional.  Concluem os 

autores que há circularidade entre os sentidos produzidos pelas representações nos jogos, 

reforçando estereótipos. 

 Jogos digitais embasados em manifestações artísticas e culturais, que se utilizem de uma 

metodologia de validação e coparticipação dos membros destas culturas em seu 

desenvolvimento, podem efetivamente tornar-se mediadores culturais, como nos jogos Okami, 

Never Alone e Huni Kuin – Os Caminhos da Jiboia (SILVEIRA, 2016).  

                                                 
48 Curiosamente aquele que é considerado o primeiro jogo verdadeiramente produzido no Brasil versava sobre a 

Amazônia.  
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 Educadores em diversas instâncias utilizam-se de instituições promotoras de cultura 

como museus, pinacotecas e mostras, como complemento a suas estratégias educacionais, bem 

como agregam elementos culturais (músicas, filmes, publicações) à suas aulas. Os jogos 

digitais, por suas características intrínsecas, já seriam fator de interesse aos alunos, aliados ao 

potencial cultural. Se fossem concebidos e produzidos nacionalmente com esta intenção 

certamente seriam uma poderosa ferramenta educacional.  

 

4.6 Educação e Jogo Digital  

 

 

A organização escolar precisa reconhecer que não ocupa mais o lugar 

principal nos processos de formação da juventude, para que possa rever sua 

relação com a sociedade. 

 

  Eucidio Arruda  

 

 
Se levada em conta a relativa juventude do campo de estudos de jogos digitais, é 

considerável o volume de estudos existentes acerca de sua utilização em contextos 

educacionais. Sua aplicação e utilização, porém, circunscreve-se a uma discussão muito mais 

ampla que versa sobre o uso de tecnologias em processos educacionais. 

Entendemos que os processos formativos de educadores, principalmente de 

pedagogos49, devem passar por uma instrumentalização prática e de formação de base teórica 

acerca dos usos, impactos e relações entre a tecnologia e a educação, porque o aporte 

tecnológico influencia a práxis docente, a gestão educacional e os princípios/fins do processo 

educacional.  

Embora haja notável crescimento dos estudos sobre a relação entre jogos digitais e 

educação, estes caracterizam-se por seu caráter eminentemente empírico e experimental, 

destacando-se o importante papel das universidades nacionais no tocante a produção de jogos 

digitais.  

                                                 
49 Relembrando que tratamos de educadores numa acepção interdisciplinar e pedagogos numa acepção disciplinar.  
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Dentre discussões sobre novas formas de educar as atuais gerações que proliferam no 

meio acadêmico, de particular impacto é o trabalho de Tapscott (1999, 2010) que fornece 

suporte teórico para a relação entre jogos digitais e educação, seu estudo realizou imenso 

levantamento longitudinal – investigação que envolveu 11 mil jovens em vários países e 

orçamento de 4 milhões de dólares. Uma revisão do design da sala de aula, concebida em termos 

da Era Industrial, propõe o deslocamento do foco do sistema educacional do professor, para o 

aluno, propondo um modelo de ensino personalizado, em oposição a um modelo padronizado 

para atender uma geração impaciente, que gosta de colaborar e rejeita aulas expositivas 

unidirecionais. O modelo educacional para a nova geração de alunos deve primar por uma 

formação que precisa ser assimilada, ao invés de apenas transmitida. Uma das constatações do 

estudo, referente à aspectos negativos do modelo padrão de ensino, é que ao frequentar a escola, 

em certos aspectos, o aluno aprende mais devagar porque está sendo ensinado, e neste sentido, 

o aprendizado efetivamente só ocorre quando ele sai da sala de aula e começa a discutir com 

pessoas a sua volta a respeito do que acabou de ser visto.  

No cenário nacional também conquistaram destaque as propostas de Prensky (2010, 

2012), que se apoiam em grande parte no argumento da James Paul Gee. O autor traz 

contribuições de sua experiência como fornecedor de produtos de educação corporativa, 

apresentando um esboço de pedagogia voltada para jogos educacionais. É importante ressaltar 

que o autor trabalha com educação em contextos de treinamento, porém com grande 

aprofundamento no tocante a dimensão tecnológica, considerando que pessoas que cresceram 

imersas num ambiente digital pensam, aprendem e processam informações de forma diferente 

de todas as gerações que as antecederam, criando uma descontinuidade que coloca em cheque 

as teorias formuladas no passado acerca de como as pessoas aprendem. Defende que a 

aprendizagem baseada em jogos digitais é uma nova concepção educacional que incorpora por 

meio da tecnologia as possibilidades de compartilhamento, motivação, interesse e ritmo 

pessoal. O jogo digital é por sua natureza exploratório, o que aprimora as habilidades de 

“descobrir as regras” por meio de observação, teste de hipóteses e tentativa e erro, sendo uma 

forma mais “natural” de aprendizagem, culminando em modos de aprendizagem mais 

interativos. Segundo o autor em um contexto multimidiático, a padronização dos procedimentos 

de ensino resulta num produto extremamente enfadonho para os alunos que tendem a 
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experienciar um ensino como shelfware50. No mundo onde acesso e velocidade são 

personalizáveis de acordo com nossos desígnios não faz sentido a oferta de ensino em uma 

lógica linear.  

Johnson (2005, 2012) também traz contribuições ao assunto ao abordá-lo sob o ponto 

de vista da plasticidade cerebral51. Sua tese desloca o eixo dos processos de aprendizado de 

verificação do que foi apreendido para processos de pensamento, numa abordagem francamente 

sistêmica, entendo a educação e seus meios em termos de uso dos sentidos, enquanto o ensino 

centrado em livros físicos e na leitura, desestimula cronicamente os sentidos o uso de 

multimídia e linguagens híbridas como jogos digitais proporciona uma imersão tridimensional 

vívida, com imagem, movimento, cor, e em breve tato e deslocamento. Para o autor os processos 

de aprendizagem são mais efetivos porque não ativam apenas a parte do cérebro destinada a 

processar a linguagem, mas também os córtices sensoriais e motores. Propõe que, se tomados 

em conjunto, os jogos digitais são mais complexos do que a maioria das outras experiências 

culturais dirigidas para as crianças hoje em dia. Para o autor, o aprendizado é análogo a 

aquisição de musculatura, o interesse não está em aprender a operar um aparelho de ginástica, 

mas sim nos benefícios que ele traz ao corpo. Em uma perspectiva pedagógica os jogos digitais 

são recursos ideais para o desenvolvimento desta musculatura. Os jogos obrigam os jogadores 

a tomarem decisões, em oposição a outras mídias que podem estimular sua imaginação, mas 

não os força a escolher ou priorizar. Para o autor, aprender a pensar é, em última instância, 

aprender a tomar decisões corretas.  

McGonigal (2012) também amealhou contribuições ao tema com sua expertise como 

designer de games e atuação no desenvolvimento de jogos com fins educativos. A autora 

expressa o sentimento de inadequação da geração digital para com os processos sociais vigentes 

(de trabalho, aprendizagem, relacionamento), como base no conceito de reality is broken. De 

forma simplificada, a oposição entre jogos e ensino tradicional, pode ser explicada no conceito 

de que os elementos fundamentais que definem um jogo, também podem ser aplicados a 

contextos educacionais, só que os jogos os fazem de forma muito mais eficaz. São eles: meta, 

regras, sistema de feedback e participação voluntária.  

                                                 
50 Termo proposto pelo autor para designar produtos cujo destino é a prateleira, comprados, mas não consumidos 
51 No tocante a plasticidade cerebral, aprendizado e brincadeira destacamos o trabalho de Stuart Brown “Play – 

How it Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorates the Soul”. New York: Penguin Books, 2017.  
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Assim, enquanto em contextos educacionais a meta, ou resultado específico da ação para 

ser trabalhada, nem sempre está bem definida, em jogos, ela é parte fundamental de seu design, 

e assim proporciona maior senso de objetivo. As regras que impõem limitações nas formas 

como o jogador pode atingir a meta, também estão presentes na educação, contudo nesta, não 

estimulam os alunos a explorarem possiblidades anteriormente desconhecidas para atingir o 

objetivo final, liberando a criatividade e estimulando o pensamento estratégico, o ensino neste 

sentido não admite transgressões. O sistema de feedback presente no ensino na forma de nota e 

comentários do professor, ocorre de forma intrínseca e em tempo real nos jogos, o que permite 

ao jogador/aluno, rever sua linha de ação de forma imediata. Estes três fatores confluem para a 

motivação, pressuposto básico dos jogos, visto que eles só operam por meio de uma 

participação voluntária, situação nem sempre presente no contexto educacional, que muitas 

vezes é compulsório. Assim, conclui a autora, o mundo real não oferece os desafios que os 

jogos digitais proporcionam. 

No Brasil destaca-se a obra de Mattar (2010, 2016) sobre a educação em contextos 

digitais, que afirma que o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento intenso, 

o que é atingido pelos jogos digitais, fundamentando sua proposta em teorias que entendem a 

aprendizagem como resultado de ações colaborativas. O autor dá ênfase aos estilos de 

aprendizagem da nova geração, que incorporam os novos recursos e as mídias em seu cotidiano, 

habilidades que não são valorizadas no sistema de ensino tradicional e que acabam por deixar 

a diversão e o jogo digital fora do contexto de seus sistemas educativos, desconsiderando que 

os jogos digitais permitem resinificar imagens e objetos de outros jogos, usando as descobertas 

anteriores na manipulação de situações atuais. Como as regras do jogo se tornam aparentes à 

medida que se joga, o jogador aprende pelo processo. O autor considera então o jogo um recurso 

didático que deve ser usado num processo de construção, cujo caminho pode ser determinado 

pelo próprio aluno.  

De modo similar Arruda (2011) propõe ser uma das principais tarefas para a escola 

compreender os mecanismos cognitivos envolvidos no processo de aprendizagem dos jogos, 

bem como analisar formas de fomentar iniciativas dos jovens para a construção de estratégias 

de aprendizagem autônomas. Ele observa uma necessidade premente de considerar essas novas 

estratégias de comunicação e de aprendizagem, sob o risco de os processos educativos em vigor 
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serem superados ou desconsiderados pelos jovens, em razão das novas estratégias de 

aprendizagem utilizadas por eles.  

Ao contrário do modelo tradicional de aprendizagem, baseado em uma perspectiva 

linear em que os bens culturais ficam encerrados em espaços físicos de acesso limitado ao 

público, na perspectiva da aprendizagem aberta, o conhecimento está vinculado aos sujeitos de 

variadas formas e meios, por intermédio de sua disponibilização em espaços públicos digitais. 

O já citado CTS Game Studies (2011) considera que jogos eletrônicos podem ser 

ferramentas extremamente importantes para fins educacionais, visto que atingem o 

engajamento dos seus jogadores por inúmeros métodos, transmitem conhecimento por meio da 

interação e apresentação de experiências tão relevantes e equivalentes ao de outras mídias como 

o cinema e a literatura.   

Proposição reforçada por Petry (2016) ao afirmar que independentemente do apelo de 

comunicação dos jogos digitais, quando o interesse recai sobre seu possível potencial para 

aprendizagens, é preciso perguntar se e quais habilidades são desenvolvidas ao se jogar e quais 

conteúdos são aprendidos. Segundo estudos da autora, várias pesquisas comparando 

videogames e jogos de computador com outros sistemas educacionais trazem evidências das 

qualidades motivacionais dos jogos digitais.  

Os jogos quando em comparação a outras propostas instrucionais de educação tem 

algumas vantagens: a) os estudantes persistem mais tempo em atividades de jogos do que em 

atividades instrucionais que não jogos, b) se o jogo for relevante para aprendizagens, o tempo 

dispendido com ele aumentará a oportunidade de aprendizagem, c) pode-se aprender mais com 

jogos do que com outros ambientes instrucionais sem aumentar os custos. 

O I Censo GAMES (2014) também considera que os jogos podem modificar em muito 

o sistema educacional, atraindo as crianças nativas digitais para uma nova abordagem dos 

conteúdos e integrando as tecnologias utilizadas pelas instituições de ensino. Se os jogos não 

voltados à educação já trazem benefícios como a melhoria no raciocínio lógico e solução de 

problemas, os jogos voltados à educação contribuem de maneira ainda mais ampla e específica 

por serem personalizáveis de acordo com as necessidades dos alunos em questão, permitindo 

uma progressão lógica e apropriada no contato com novos conceitos. Considera também que os 

jogos dão aos alunos um controle maior sobre seu próprio aprendizado, e que estes podem 
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abordar mais de um tema, inserindo os alunos de maneira descontraída, em temáticas 

importantes à sua formação como cidadãos, além de permitirem que se rompam preconceitos 

com matérias como por exemplo a matemática, por vivencia-las de forma mais aprazível.  

Ainda de acordo com o Censo, com relação aos arranjos geográficos do Brasil a maioria 

dos jogos educativos é feito por universidades, que depois os distribuem gratuitamente. A 

distribuição de universidades desenvolvedoras relacionadas na tabela abaixo, mostra a 

concentração no estado da Bahia, o que segundo o documento, se deve provavelmente ao 

pioneirismo da professora Lynn Alves e do grupo Comunidades Virtuais no desenvolvimento 

de jogos. O Censo destaca o papel das instituições de pesquisa pela destinação de verbas para 

o desenvolvimento de jogos digitais dentro de projetos de pesquisa conduzidos pelas 

universidades, sendo que incubadoras tecnológicas também tem um papel importante. O jogo 

Comenius desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina juntamente com a 

Secretaria de Educação a Distância, voltado para professores e estudantes de licenciatura com 

o propósito de promover a diversificação de recursos e práticas didáticas incentivando o uso de 

diferentes mídias integradas ao planejamento da aula é um ótimo exemplo disto52.  

 

Tabela 06 – Número de jogos desenvolvidos por universidades distribuídos por estados 
 

UF Número de Jogos Desenvolvidos  

BA 14 

SP 7 

PB 7 

MG  5 

SC  4 

RS 3 

SE 2 

AL 2 

PI 2 

PA 2 

PE 1 

RJ 1 

 

Fonte: Proceedings da trilha cultura SBGAMES 2008 a 2013.  

 

Conforme apontam Coutinho e Alves (2016) o processo educativo tem como questão 

central a aprendizagem e seu correlato mais próximo o ensino. A educação baseada em 

                                                 
52 http://gamecomenius.com/  

http://gamecomenius.com/
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evidências refere-se a conclusões baseadas em resultados de estudos científicos, ou seja, a 

descoberta, as causas e os fenômenos que podem melhorar os aspectos educacionais, como, por 

exemplo, uma criança aprender de forma mais rápida ou com mais facilidade. O debate sobre a 

educação baseada em evidências tem se centrado em particular no que “funciona em educação”. 

Dentre os desafios educacionais que a contemporaneidade apresenta, trata-se de buscar provar, 

evidenciar e solidificar as contribuições das tecnologias, em especial dos jogos digitais, como 

mediadores ou potencializadores da aprendizagem, ou seja, o que funciona na relação jogos 

digitais e aprendizagem.  

As autoras defendem que uma prática baseada em evidências com os jogos a partir de 

três possibilidades: a primeira converge para a compreensão do jogo digital como algo além de 

uma ferramenta tecnológica, um espaço criativo, em que curiosidades possam ser suscitadas e, 

ao mesmo tempo, mobilizadora de outras. A segunda identifica a importância de a prática 

educativa mediada pelos jogos digitais estar em consonância com as atividades curriculares, no 

sentido de compreendê-los como um tipo de linguagem. A terceira, com rigor metodológico, 

discrimina, acompanha, registra, sistematiza e dissemina esse tipo de conhecimento, não se 

limitando apenas a dados probabilísticos; sendo mais voltada a interlocução entre a arte da 

docência, atrelada ao conhecimento do jogo e de suas interfaces, e a especificidade da ciência.  

A premência da necessidade de envolvermos educadores no processo de 

desenvolvimento de jogos digitais e capacitá-los para seu uso em contextos educacionais é 

destacada por Telles (2016). 

Na documentação levantada sobre experimentos educacionais utilizando jogos digitais 

no cenário nacional, destacamos os apontamentos de Canuto e Moita (2011) que apontam os 

estilos de aprendizagem dos alunos, marcando necessidades de mudanças na prática pedagógica 

e propondo que a sala de aula deve ser um espaço para a reflexão oportunizando a 

experimentação ativa e aplicação prática das ideias, além da possibilidade de ser um ambiente 

de observação e análise de situações-problemas, levando o aluno a refletir antes de atuar. Para 

tal é necessário a intervenção pedagógica disponibilizando conteúdos por meio de diversidade 

de meios e linguagem, que possibilitem a ampliação das preferências nas formas de aprender, 

de acordo com as competências e habilidades dos indivíduos. Assim, a semelhança dos 
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criadores de jogos digitais, os professores devem criar sistemas de aprendizagem que orientem 

os aprendizes a serem agentes de suas próprias aprendizagens.  

O conceito de aprendizagem com jogos digitais não está necessariamente relacionado 

ao desenvolvimento de jogos com fins pedagógicos. Em levantamento realizado por Alves et 

al. (2012) acerca de jogos digitais e história, aponta-se que jogos desenvolvidos sem finalidades 

pedagógicas, voltados unicamente para o propósito de entreter os jogadores (non-serious) e os 

com fins voltados para educação e aprendizagem de saberes históricos escolares (serious), que 

mesmo nos jogos que não tenham sido pensados para a educação formal, isto não impede que 

seus jogadores aprendam saberes históricos ali existentes por meio de aprendizagem indireta 

ou colateral. Conceito proposto por Johnson (2005, 2012) de que os jogadores desenvolvem 

habilidades cognitivas sem perceber que elas fazem parte dos conteúdos presentes no currículo 

escolar, aprendendo indiretamente ao estabelecer ligações com ações concretas, materializadas 

no enredo do jogo e correlacionadas com seu cotidiano. Para tal é necessária a mediação do 

professor. 

 Salientam os pesquisadores que neste processo, o docente ao usar o jogo digital no 

ensino de história, não deve se limitar a recolher informações históricas ou a investigar se a 

simulação do passado criada por seus desenvolvedores confere com a historiografia (mesmo 

porque esta pode não ter sido a intenção destes), cabe ao docente, juntamente com os discentes 

desenvolverem a percepção para entender como a história foi construída dentro da narrativa do 

jogo, evidenciando a mentalidade que ali se faz presente.  

Em estudo acerca do uso de jogos digitais aplicados ao ensino de matemática 

(CARVALHO; GASPARINI; HOUSNEL, 2015) de um levantamento de cerca de seis mil 

artigos, foram encontrados poucos jogos (apenas sete) que tinham enfoque em operações 

matemáticas. Somente em cinco destes jogos ocorreu algum tipo de participação de pedagogos 

na concepção e apenas três na fase de desenvolvimento. Também se critica o fato de que muitos 

dos jogos têm sido avaliados quanto a sua usabilidade e não no que se refere ao aprendizado 

promovido, sendo que grande parte destes é desenvolvido para o público geral (non-serious).  

Os poucos experimentos nacionais de jogos desenvolvidos para contextos educacionais, 

como o jogo “Búzios: ecos da liberdade” (ALVES, 2010) – centrado na Revolta dos Alfaiates 

– propunha que o jogo contribuísse para o processo de ensino-aprendizagem de crianças do 
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ensino fundamental de modo que estes construíssem conceitos e significados sobre a revolta 

através da mediação do jogo, apresentaram resultados diversos dos pretendidos. A equipe de 

desenvolvedores era formada por grupo composto por profissionais e estudantes das áreas de 

informática, design, roteiro, história, pedagogia, turismo e música. O grupo analisado no 

experimento apresentou dificuldade na compreensão do gameplay e desinteresse pela leitura 

(estruturado na forma de diálogos no jogo). Os alunos apresentaram dificuldades em interação 

com os objetos e mini-games. A pesquisa detectou que os jogadores não lograram sucesso em 

perceber as questões relacionadas ao preconceito social enfatizadas no jogo. Resultado que 

enfatiza a necessidade de maiores experimentos e pesquisas neste campo.   

Os desafios encontrados são sintetizados por MENDES (2011) que considera que a 

criação de jogos digitais educacionais apresenta elementos complicadores que não estão 

presentes naqueles voltados ao entretenimento, sobretudo porque nestes objetos de 

aprendizagem há um conjunto de diretrizes pedagógicas que influenciam na estrutura do jogo 

que podem distanciar o resultado obtido do pretendido.  

Motivo pela qual acreditamos que na formação dos pedagogos seja incorporada não só 

os possíveis usos, mas também os processos de concepção e criação de jogos digitais. Tal 

necessidade encontra-se inserida em contexto maior, que coloca em xeque as próprias 

concepções de educação, conforme afirma Gilson Schwartz (2014), o papel dos educadores, 

das escolas e das práticas sociais é redefinido por sistemas de informação e comunicação cuja 

arquitetura responde cada vez mais aos imperativos de uma nova economia política do 

conhecimento adequadas às moralidades pós-modernas. Para ele é urgente a reinvenção do 

professor como um mentor, um parceiro inspirador e experiente na apropriação dos novos 

recursos tecnológicos em favor de práticas de aprendizagem mais criativas. Vencer esse desafio 

é o que nos levará, nas escolas, nas empresas e na sociedade, a uma vivência mais plena e 

democrática do conhecimento e da tecnologia no século XXI.  

Com isso caracterizamos buscamos caracterizar de forma interdisciplinar o jogo digital.  
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5. Tessituras 
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No presente capítulo damos conclusão ao estudo corrente. Norteados pela perspectiva 

interdisciplinar, buscamos tecer a trama de interrelações entre o Jogo digital e formação do 

Pedagogo a partir da Educação, Arte e História da Cultura. A tessitura busca o ponto de 

confluência entre as três perspectivas de modo a dar forma ao dimensionamento interdisciplinar 

do fenômeno e propor caminhos para a formação do pedagogo.  

 

5.1 Um Novo Pedagogo?  

 

A educação escolar geralmente não se baseia na solução de problemas, o que 

normalmente envolve ações e objetivos, mas sim no aprendizado de 

informações, fatos e fórmulas sobre os quais se leu em textos ou ouviu falar em 

palestras. Não surpreende, portanto, que a pesquisa tenha mostrado há muito 

tempo que um aluno que está indo bem na escola, em termos de notas e testes, 

não tem correlação com sua capacidade de resolver problemas nas áreas em 

que o aluno foi ensinado (por exemplo, matemática, civismo, física). 

 

James Paul Gee 
 

 

Com cerca de sete décadas de existência e domínio hegemônico dos meios de 

comunicação no fim do século passado, a Televisão começa a dar sinais de que inicia seu ocaso. 

Tendo reinado suprema na segunda metade do século passado como forma de entretenimento 

para pelo menos duas gerações, na esteira de seu advento, implementação e expansão, os 

estudos comunicacionais constataram que além de seu papel como entretenimento, dada sua 

carga relacional e proeminência na vida da população, a televisão também era um dispositivo 

educacional. Entendida como mídia inserida em processos sociais, a televisão passou a exercer 

forte papel nos processos educacionais não formais e até em alguns formais, como por exemplo 

nos Telecursos.  

O exemplo da televisão nos serve como pano de fundo para discussão e compreensão 

do que percebemos como sendo a Educação, em especial se consideradas as vertentes de 

Educação para Formação e Educação para Vida. É consenso entre educadores que a Educação 

deve ser entendida em um contexto amplo, em que diversas instituições e atores contribuem 

para o processo educacional, sendo os de maior contribuição nos estágios iniciais de formação 

do indivíduo: a família, a escola, e a comunidade religiosa, e posteriormente as esferas culturais, 

socias e profissionais. A escola é considerada o principal expoente da educação formal, local 
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onde os conhecimentos a serem adquiridos e os conceitos a serem trabalhados são 

determinados, estruturados em um projeto pedagógico e implementados de forma sistemática, 

com métricas e mecânicas de avaliação e aferição da aprendizagem padronizados.  

No decorrer dos dois últimos séculos, em grande parte devido a um modelo de 

pensamento disciplinar, estabeleceu-se o entendimento (errôneo) de que o processo educacional 

pode acontecer naturalmente de forma dissociada e que a educação formal e de competência 

exclusiva da escola, e que esta é infalível em sua missão. Encastelada, a escola, e por extensão 

a universidade, tem ficado ao largo das mudanças pela qual passa nossa sociedade. 

Voltando ao exemplo da televisão, observa-se que com o surgimento da comunicação 

via canais digitais e com a proliferação das redes sociais, a mídia tradicional impressa e 

televisiva. que teve destacado papel na educação de várias gerações do século passado, vem 

sendo rapidamente substituída por novas modalidades de comunicação e mediação, que também 

educam. Não cabe aqui questionarmos a qualidade de tal educação, mas é fato, que as novas 

gerações estão aprendendo por meio dessas novas mídias. Uma das caraterísticas marcantes dos 

meios digitais é sua dinâmica de alta velocidade e de resposta aos estímulos da rede que tendem 

a se retroalimentar em canais de feedback com seus interatores. Por isso pode-se falar em 

“evolução”53 dos meios digitais em suas formas de distribuição de conteúdo com extrema 

rapidez.  

É neste contexto que o ensino tradicional e suas instituições promotoras, escolas e 

universidades, têm encontrado dificuldade de se ajustarem, estando em franco descompasso 

com o meio cultural e perdendo seu papel hegemônico como instância formadora, passando a 

sofrer uma saudável competição de instâncias formadoras alternativas. Se a televisão indiciou 

a possibilidade dessa mudança, a despeito de ser considerada e denominada de “Caixa de Fazer 

Idiotas”, os meios digitais elevaram tal mudança a potência de dez.   

Devido a esse cenário, consideramos a necessidade de formação do educador para a 

tecnologia. Passa a ser necessário que o educador domine não só o conteúdo, mas também a 

forma. Não apenas tornar o conteúdo educacional mais aprazível a uma geração educada a se 

informar por meio da imagem em movimento com som ao invés do texto escrito, mas de buscar 

formas mais eficientes e eficazes de trabalhar o processo educacional suportado por tais 

                                                 
53 Evolução no sentido estrito de sobrevivência do mais apto.  
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tecnologias. De fato, propor um ensino mais eficaz apoiado por tecnologia de modo algum é 

novidade. As modernas técnicas de impressão, a caneta esferográfica e o quadro branco são 

apenas alguns dos exemplos mais banais de tecnologias adotadas. A grande diferença está na 

velocidade em que as tecnologias têm de ser incorporadas. O implemento de tais mudanças em 

um ritmo mais lento, não era potencialmente disruptivo aos processos formalizados.  

A tecnologia tem moldado nossa sociedade de forma particularmente expressiva desde 

o século passado, e como tal, suas formas produtivas geram e extinguem profissões. O telefone 

é um excelente exemplo disso. Desde sua invenção, em 1860 pelo italiano Antônio Meucci, a 

sua implantação no Brasil no Palácio da Boa Vista em 1877 a mando de Dom Pedro II, até sua 

gradual estruturação em todo o território nacional - na década de 70 comemorava-se a presença 

de pelo menos um orelhão em cada cidade brasileira. Com o crescimento da malha de 

interconexões, a necessidade de um agente humano a operadora de telefone “telefonista”, 

emergiu como uma escolha profissional viável. O século passado viu o apogeu e ocaso da 

profissão de telefonista, que se tornou dispensável a partir do implemento das centrais digitais, 

o mesmo tem ocorrido com várias outras profissões.  

Não temos aqui a intenção de vaticinar o fim da profissão do Educador, pelo contrário, 

acreditamos que esta irá adquirir cada vez mais importância na sociedade que se constitui. 

Contudo, conforme propomos, há uma distinção entre educador – concepção interdisciplinar do 

processo e seus agentes – e pedagogo – concepção disciplinar. Com a necessidade da sociedade 

de formar mão de obra, o papel do pedagogo passou a ser de mero transmissor de conhecimento 

aos alunos. É este papel que afirmamos estar sendo colocado em xeque em meio às mudanças 

sociais pelas quais passamos.  

No contexto permeado pela comunicação digital, consideramos não só ser desejável, 

mas necessária uma reconstrução dos pedagogos e consequentemente dos processos formativos 

deles, face ao novo cenário que se compõe, sob o risco de se tornarem. Mais do que saber usar 

dispositivos digitais, é necessário que os pedagogos tenham a capacidade de avaliá-los 

criticamente, principalmente quanto a seus impactos, benefícios e malefícios para o 

desenvolvimento cognitivo, se aproveitando dos elementos que podem ser potencializadores da 

sua tarefa de educar e ao mesmo tempo que atuem para evitar seus efeitos maléficos inerentes. 
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Consideramos que preparar o educador para tecnologia consiste não apenas em instrumentalizá-

lo para operá-la, mas sobretudo para saber critica-las e fazer um uso cônscio.  

 Consideramos que os jogos digitais são elementos constituintes dessa mudança, e a 

nosso ver, exemplo mor do potencial das ferramentas digitais. Por serem lúdicos, interativos, 

imersivos e adaptáveis, logram imenso sucesso ao fazerem parte das atividades diárias da vida 

da população nas últimas décadas. Seu imenso potencial educativo começa a ficar evidenciado, 

conforme toma corpo a linha de estudos acerca de suas influências socioculturais. O sucesso 

dos jogos digitais em fazer parte da vida das novas gerações se deve a aspectos que lhe são 

inerentes e constitutivos: interatividade, imersão, aglutinador de meios, mas também a um 

imenso corpo técnico-profissional talentosíssimo que lhes dá forma, projeta e impele.  

Tradicionalmente, sob a influência da compreensão disciplinar, entretenimento e 

educação foram considerados como distintos e as vezes até excludentes. A concepção de ensino 

tradicional cristalizada no modelo escolar compreende que a aprendizagem pode e as vezes 

deve ocorrer dissociada do entretimento. Seguindo a lógica de tal raciocínio é justificado que a 

escola e os cursos de formação inicial de pedagogos tenham passado ao largo da investigação, 

experimentação e apropriação de processos que foram se consolidando por meio dos meios de 

comunicação de massa que tinham como foco o entretenimento. A escola compreende seu 

público como sendo cativo e consequentemente como tendo atenção compulsória. Os meios de 

comunicação de massa têm claro o conceito de audiência – um público que deve ser conquistado 

para se manter atento. Ao longo de décadas, no mundo inteiro, pela força de mercado, lapidou-

se toda uma gama de profissionais da mídia com expertise em adequar forma e conteúdo ao 

meio, de modo a conquistar e manter a atenção de sua audiência, para então entregar sua 

mensagem54.  

Se consideramos que os meios digitais são por sua natureza aglutinadores de linguagens 

e formatos, se considerados como novos contextos comunicacionais, valorizam não só o 

conteúdo, mas também a forma como estes são apresentados. Os alunos percebem uma rusga 

entre “o mundo real” e a escola, na forma como tratam sua atenção. Estão acostumados com 

conteúdo informacionais trabalhados por uma ampla gama de profissionais que os amolda ao 

público, surpreendem-se com a rudeza da informação escolar. Além disto nos meios digitais 

                                                 
54 O desenho disciplinar justifica uma separação entre habilitações de Comunicação e Educação.  
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sua participação e opinião e constantemente demandada, de modo que este percebe-se como 

centro do processo, o mesmo necessariamente não acontece no processo educacional 

tradicional.  

Consideramos ser fundamental para o docente a compreensão e o uso estratégico dos 

dispositivos digitais, como meios de efetivarem sua função educacional. O que nos leva a 

questionar a formação que é dada ao pedagogo no Brasil presentemente. Conforme 

constatamos, o atual cenário brasileiro propicia o desenvolvimento de novas soluções 

educacionais mediadas culturalmente por artefatos tecnológicos como os jogos digitais, e assim, 

temos dificuldade de compreender porque ainda estamos formando docentes tendo como 

quadro referencial um modelo teórico e estrutural da relação ensino/aprendizagem baseado em 

uma lógica produtiva de duzentos anos de idade, mediada pela disseminação de conhecimento 

textual impresso e que pressupõe que o público receptor de informações e conteúdos 

curriculares é uma audiência cativa.  

 O pedagogo não precisa de uma formação desatualizada que desconsidera o potencial 

dos dispositivos digitais. O processo educacional mediado por dispositivos digitais, em termos 

práticos, já ocorre, e a formação defasada leva o pedagogo a abrir mão de sua agência sobre 

esses dispositivos. Ou colocando de outra forma, deixam de ter protagonismo no projeto de 

nação, abandonado à mercê de interesses comerciais, fato particularmente danoso agravado pela 

tendência de tais processos serem dominados pela indústria estrangeira dada a incapacidade 

produtiva nacional.  

 Não questionamos o efeito que os jogos digitais terão sobre a educação. Consideramos 

que a influência destes é inegável e que o processo em curso é irreversível. Se seu aporte não 

se der por parte institucional se dará pela demanda dos alunos e pela pressão comercial. O que 

questionamos é porque não estamos capacitando nossos docentes para trabalharem com tais 

ferramentas? Há desígnio nisto ou simples falta de visão? As próprias diretrizes curriculares de 

formação do pedagogo já apontam para a necessidade de tal rota. Sem questionar o que nos 

trouxe até aqui mas buscando sanar deficiências, propomos compreender quais os 

conhecimentos necessários ao pedagogo em sua formação para que possa atuar mais 

eficazmente neste contexto. 
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É notável que o “pedagogo”, ou seja, o “condutor da criança” (paidos, criança 

+ ago, conduzir), denominasse originalmente um escravo encarregado de 

levar a criança à escola. A palavra “escola” em grego, no entanto, indicava um 

espaço dedicado ao ócio, um espaço onde o indivíduo achava um tempo para 

si (em oposição a um lugar onde se aprenderiam habilidades técnicas ou para 

o trabalho), ou seja, a palavra grega “schole” equivale ao ócio e, portanto, é o 

espaço da brincadeira. Praticamente o oposto do que veio a significa o espaço 

escolar na modernidade. (SCHWARTZ, 2014, p. 90).  

 

 Se o pedagogo formado atualmente é concebido como um disseminador e divulgador de 

conhecimentos de forma estruturada, fatalmente será comparado às atuais mídias digitais que 

cumprem tal função de forma mais rápida, barata e talvez mais eficiente. O que postulamos é 

que a própria natureza do processo educacional precisa mudar. Que o pedagogo deixe de ser 

um instrutor e passe a ser um projetista de experiências educacionais. Tal consideração alinha-

se à função mor do ensino formal de preparar os indivíduos para a vida.  

O desenho do atual sistema de ensino foi projetado para capacitar e qualificar mão de 

obra para o mercado, mas o mercado tem passado por mudanças. Se a capacitação antes era 

oriunda de um paradigma fabril e demandava operadores capazes de compreender e seguir 

instruções, isto se expandiu para outras dimensões. A nova economia que se desenha, baseada 

em serviços, conceitos e soluções 55, demanda profissionais que tenham capacidade de serem 

criativos, inovadores e questionadores, capacidade essa dificilmente instilada pelo modelo 

tradicional de ensino. Além disso, a evolução tecnológica e a incerteza inerente aos novos 

mercados colocou em cheque a proposição de que aquisição de conhecimento e formação 

perduram para a vida toda. Presume-se que o profissional deverá aprender por toda a vida 

(formação contínua), sendo desejável que haja prazer nesse processo vitalício.  

 O pedagogo ideal deve ser capaz de desenhar experiências que estimulem múltiplas 

competências. Nesse sentido é que propomos mudar a percepção do Pedagogo de transmissor 

de informações para projetista de experiências educacionais e como tal consideramos 

fundamental que ele tenha em sua formação a compreensão de como projetar, desenvolver, 

mercatizar56, distribuir e avaliar tais experiência educacionais.  

                                                 
55 As empresas mais valiosas do mundo hoje fornecem serviços digitais.  
56 No novo contexto mercadológico de “desintermediação” e concebível o professor que leva seus serviços ao 

mercado sem o suporte estrutural de uma instituição de ensino.  
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 Se propomos uma mudança na forma como se concebe o profissional a ser formado, 

teremos como decorrência a necessidade de ajustar a estrutura de sua formação inicial e 

continuada, sendo a universidade àquela que deveria liderar tais mudanças.  

 

5.2 O Pedagogo e o Jogo Digital   

 

A aprendizagem vivencial, mesmo teatralizada numa esfera virtual, evidência 

que nosso conhecimento ganha vida quando é, literalmente, representado, 

encenado, simulado. Quais as novas possibilidades que se abrem para o 

professor envolvido numa atividade lúdica em que sua intervenção exige que 

ele próprio saiba “brincar”? Estamos passando da modernidade líquida para 

uma pós-modernidade lúdica? 

 

Gilson Schwartz 

 

 

 Se o objetivo mor da interdisciplinaridade é a geração de novos campos do 

conhecimento, como por exemplo a psicologia econômica57 e a antropologia nutricional58, não 

temos ainda um campo que faça o cruzamento entre jogos digitais e educação, temos sim a 

aplicação deste a contextos educacionais, que não é a mesma coisa. Tal hipotético campo de 

estudos teria como desafio maior a complexidade, que tem dimensões estruturantes, ou seja, 

como se projeta, materializa e distribui experiências lúdicas/culturais suportadas por meios 

digitais interativos.  

Com a evolução dos meios digitais, a forma como produzimos e interpretamos o 

conhecimento científico está mudando, inclusive os que dão suporte a teorias educacionais, O 

avanço das neurociências, a enorme quantidade de dados tornados disponíveis pelo registro 

digital do big data, a possibilidade sem precedentes de estudos de relações sociais tornados 

possíveis pelas mídias sociais, o avanço dos meios de comunicação e telemática, a 

                                                 
57 Também chamada de psicoeconomia a psicologia econômica propõe que as escolhas humanas não são 

sempre consistentes, dependendo, em grande escala, do contexto onde – e como – ocorrem, de 

tendências cognitivas e emocionais encontradas na maioria das pessoas, e de outros fatores, que resultarão em 

importantes limitações da racionalidade. 
58 Antropologia nutricional é o estudo da alimentação e nutrição de perspectivas evolutivas, comportamentais, 

sociais e culturais, e como estes interagem na produção de saúde nutricional nos níveis individual, comunitário e 

populacional. 
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complexidade crescente dos fenômenos estudados e sua velocidade demandam articulação da 

comunidade científica e novas metodologias de pesquisa passam a ser necessárias.  

Conforme expresso no capítulo dois, novas formas de percepção demandam novas 

formas de concepção, que não são obtidas por meio de abstrações filosóficas, mas sim 

ensinadas e aculturadas. O paradigma educacional de formação do pedagogo ainda é 

profundamente influenciado por uma concepção cartesiana positivista, e com tal, tem grande 

dificuldade de incorporar outras formas de concepção. Especialmente aquelas que decorrem de 

um paradigma digital.  

Como propôs Japiassu (1976) uma metodologia interdisciplinar postula a reformulação 

generalizada das estruturas de ensino das disciplinas científicas na medida em que coloca não 

somente em questão a pedagogia de cada disciplina, mas leva a uma reflexão mais profunda e 

inovadora sobre o próprio conceito de ciência e de filosofia, forçando-nos a desinstalação de 

posições acadêmicas tradicionais adquiridas de modo a permitir a abertura para novas 

perspectivas e caminhos.  

O que propomos é menos uma ruptura e mais um resgate do propósito geral da formação 

docente, que compreende dimensão mais ampla, que é a formação de uma cultura que nos 

permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, favorecendo um modo de pensar livre 

e aberto (MORIN, 2005a). Precisamos de cursos que formem educadores não pedagogos. 

Atualmente ensinar circunscreve-se à arte ou à ação de transmitir conhecimentos a um aluno, 

para que este os compreenda e assimile, tendo assim um sentido restrito por abraçar apenas a 

dimensão cognitiva.  

Se consideramos que a interdisciplinaridade contribui para a superação do dualismo 

estre pesquisa teórica e pesquisa aplicada, por se constituir de uma somatória dos dois que 

podemos chamar de pesquisa orientada, em especial no campo da educação e cultura, 

propomos então desenhos formativos que tratem da concepção e implemento de jogos digitais 

em processos educacionais, nos contextos e realidades regionais onde atua o docente.  

Dadas as deficiências formativas nacionais constatadas, é justificável, embora não 

admissível, que em um contexto disciplinar os responsáveis pela elaboração e gestão de cursos 

de formação de pedagogos foquem suas energias na tentativa de sanar os aspectos mais básicos 

não atendidos a contento e não deem atenção a aspectos mais complexos criados pela evolução 
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tecnológica. Tal cenário explica, embora não justifique, a incapacidade dos cursos de pedagogia 

tidos como de excelência no estado de São Paulo de explorarem as possibilidades de mudança 

e evolução tornadas possíveis pelas novas diretrizes curriculares nacionais.  

Colocamo-nos frente ao desafio de propor alternativas à formação docente que sejam 

factíveis de aplicação e ao mesmo tempo efetivas no campo de mudanças, no tocante à 

utilização de jogos digitais como dispositivos educacionais e mediadores culturais. 

Ressalvamos, contudo, que tal empreitada jamais será atendida a contento em um desenho 

disciplinar.  

Conforme apontado no capítulo três, jogar e brincar não formam uma oposição ao 

aprendizado escolar, formam sim uma oposição a desenho formativo institucionalizado que 

busca capacitar mão de obra numa sistemática industrial Taylor-Fordista que considera o tempo 

fruído brincado como tempo desperdiçado, temática abordada em profundidade por De Masi 

(2000) para quem nossas identidades dependem cada vez mais daquilo que aprendemos, da 

nossa formação, da nossa capacidade de produzir ideias e de nosso modo de viver o tempo livre. 

Ainda mais se considerado que do ponto de vista dos processos cerebrais o tempo investido 

brincando está relacionado a aprendizagem.  

É imprescindível que o pedagogo e a escola deixem de perceber o jogo digital como 

sendo “joguinho”, e lhe afiram seu real valor cultural, como ocorreu décadas atrás com as 

histórias em quadrinhos, por exemplo. Propomos familiarizar o professor com os jogos digitais, 

a tecnologia que os suporta e a cultura que lhes é subjacente além de instrumentalizá-lo para 

utilizar o jogo como elemento educacional nos processos de ensino e aprendizagem que 

concebe, seja como propositor de discussões, seja como objeto de estudo, seja como processo 

pedagógico.  

Ao propormos maior agência dos pedagogos na concepção e utilização de jogos digitais 

em contextos educacionais, pressupomos que estes têm a capacidade de conduzir os processos 

educacionais de modo a serem mais frutíferos para o educando. Tal agenciamento se dá sob 

duas vias: por iniciativa própria do docente ou por articulações com políticas nacionais de 

educação e cultura. O modelo educacional para a nova geração de alunos deve compreender 

uma formação que precisa ser assimilada, ao invés de apenas transmitida. 
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O jogo digital não se presta apenas à revisão ou reforço, mas sim a uma nova concepção 

educacional que incorpora, por meio da tecnologia, as possibilidades de compartilhamento de 

conteúdo, implemento da motivação de aprender, expansão do interesse do aluno, respeito a 

seu ritmo pessoal suportado por dispositivos capazes de registro automático de uma miríade de 

dados correlatos.  

Arruda (2011) propõe que mais do que medir o aspecto quantitativo do uso dos jogos 

digitais pelos jovens, uma das principais tarefas para a escola é compreender os mecanismos 

cognitivos envolvidos no processo de aprendizagem dos jogos, bem como analisar formas de 

fomentar iniciativas dos jovens de construção de estratégias de aprendizagem autônomas. 

Motivo pelo qual consideramos necessário que na formação dos pedagogos sejam incorporados 

não só os possíveis usos, mas também os processos de concepção e criação de jogos digitais.  

Para Gilson Schwartz (2014), o papel dos educadores, das escolas e das práticas sociais 

é redefinido pelos sistemas de informação e comunicação cuja arquitetura responde cada vez 

mais aos imperativos de uma nova economia política do conhecimento adequada às moralidades 

pós-modernas, sendo urgente a reinvenção do professor como um mentor, um parceiro 

inspirador que seja experiente na apropriação dos novos recursos tecnológicos em favor de 

práticas de aprendizagem mais criativas. 

A despeito de sua imensa potencialidade de usos em contextos educacionais, o jogo 

digital só alcançará efetividade se articulado a estratégias de ensino aprendizado, não podendo 

ser concebido como ferramenta exógena ao processo, o que justifica uma revisão dos processos 

de formação docente.  

A imperatividade do estágio docente pressupõe que o contato com a práxis contribui 

para a formação, e embora a lógica de tal proposição seja sólida, sua prática é deficitária, visto 

que a imensa maioria dos campos de estágio em que se insere o formando operam na lógica do 

século passado. Efetivamente cria-se um canal de retroalimentação avesso à inovação pois não 

se concebe nem se pratica ensino em modalidades alternativas condizentes com o novo 

paradigma digital.  

É necessário que o pedagogo não só tenha contato com os jogos digitais e suas 

aplicações em processos educacionais durante sua formação inicial, mas que efetivamente se 

aproprie de seus processos produtivos, de modo a tornar-se elemento partícipe de sua 
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concepção, criação e implantação, e não apenas consumidor e reprodutor de soluções 

educacionais prontas. Sob o risco de ao não o fazer ser substituído por outros profissionais, ou 

perder o agenciamento sobre a disciplina sob sua responsabilidade, visto que o campo 

conceitual em que operam os jogas digitais é o do paradigma da inovação.  

 Considerando-se ainda que a educação não se dá de forma isolada e descontextualizada, 

mas sim inserida em processos sociais, notadamente influenciados pela dimensão histórico 

cultural e em um cenário de complexidade que demanda uma revisão de postulados de 

concepção de mundo em um sentido reintegrador e que estimule todos os sentidos, temos uma 

equação em que a interação jogo digital e educação tem inúmeras permutações no tocante a sua 

percepção e consequentes abordagens do processo. Essa miríade de possibilidades, longe de 

ser negativa, traz consigo o potencial de transformação à medida das demandas específicas.  

 

5.3 Perfil Profissional do Pedagogo no Brasil 

 

 
É certo que há uma enorme distância entre o perfil de professor que a realidade 

atual exige e o perfil de professor que a realidade até agora criou. Essa 

circunstância provoca a necessidade de muito investimento na formação 

profissional. 

 

Ministério da Educação e Cultura do Brasil (2000)  
 

 

 

 

Como coloca Carvalho (2018), historicamente os pedagogos brasileiros tendem a atuar 

em condições estruturais precárias e com alunos sem as habilidades necessárias para cursar a 

série em que estão, em que pese o fato de a busca pela universalização da educação básica 

ampliar a demanda por esses profissionais, as demandas por melhoria na qualidade do 

aprendizado exigem professores bem qualificados, e as mudanças socioculturais e tecnológicas 

em ritmo acelerado impõem permanente necessidade de atualização dos mesmos.  

Estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - UNESCO (2004) aponta serem necessários novos conhecimentos e comprometimento 

por parte desses profissionais. Recentes mudanças como as reformas educacionais que 

reestruturaram o trabalho docente, políticas de valorização salarial, aumento da demanda por 
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professores na educação básica, aumento das exigências normativas para a formação dos 

docentes, e desafios impostos pelas inovações tecnológicas têm cada vez mais impacto no perfil 

dos novos professores segundo Souza (2013) e Alvarenga, Vieira e Lima (2006). Conceitos 

considerados básicos na construção da identidade docente são colocados em xeque e se passa a 

exigir da escola uma nova postura em relação à sociedade.  

Os dados que considerados abaixo são baseados no Perfil do Professor da Educação 

Básica, texto que faz parte da Série Documental Relatos de Pesquisa publicado pelo INEP em 

2018 de autoria de Maria Regina Carvalho.  

 

5.3.1 Perfil do Professor da Educação Básica  

 

Segundo o levantamento a quantidade total de professores da educação básica no Brasil 

vem aumentando (variação percentual de 11% entre os anos de 2009 e 2017), sendo esse 

aumento mais intenso na educação infantil (variação de 47%) e no ensino médio (variação de 

10%) do que nas etapas do ensino fundamental (anos iniciais: 3%; anos finais: -2,5%). Os 

professores que lecionam em escolas públicas correspondem a uma proporção média de 78% 

de todos os professores. Os dados mostram que, em todos os anos, os municípios foram os que 

mais alocaram professores na educação infantil e nos anos iniciais, e os estados alocaram mais 

professores nos anos finais e no ensino médio. A rede federal tem participação predominante 

no ensino médio, mas em uma proporção bastante pequena (não chega a 5% no ano de 2017)59.  

Apesar de no cômputo geral, a maioria dos professores em regência de classe serem 

mulheres, esse perfil de predominância vai-se alterando à medida que progridem as etapas de 

ensino. Há predominância marcadamente feminina no ensino infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental e crescimento gradual da participação masculina nas etapas finais. Em Nota 

Técnica o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese, 2014) 

aponta que, entre 2002 e 2013, apesar de ter havido um crescimento de 64% na quantidade de 

homens no magistério, as mulheres ainda correspondiam a 83% dos docentes. 

                                                 
59 Essas informações estão em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal (Brasil, 1988), em seu 

artigo 211, que diz que a responsabilidade pela oferta de ensino em cada etapa será (em colaboração entre os entes), 

prioritariamente: I) dos municípios, pela educação infantil e ensino fundamental; e II) dos estados, pelo ensino 

fundamental e médio. 
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No quesito raça/cor, embora grande percentual dos professores tenha optado por não 

declarar (51%), aponta-se que o perfil étnico dos professores se aproxima muito da média 

nacional, não parecendo haver discriminação desta natureza no acesso aos postos de trabalho 

ne educação escolar, segundo o relatório.  

No tocante à idade, fica evidente a tendência de envelhecimento dos profissionais, com 

médias etárias em torno de 40 anos em 2017 para todas as etapas de ensino. De fato, constata o 

estudo que os docentes são uma população envelhecida, com uma entrada menor de jovens na 

profissão em proporção ao crescimento da oferta de postos de trabalho. 

Quanto à formação, nota-se que os profissionais reagiram à crescente pressão para uma 

mudança no perfil de formação do docente, o que pode ser percebido tanto pelas exigências 

legais estabelecidas, quanto por propostas de redesenho da carreira docente, ao associarem 

remuneração com melhor formação. A formação em nível superior é a mais frequente (78% em 

2017), e mostra tendência crescente ao longo do tempo. Os percentuais de professores com 

formação no nível fundamental incompleto ou completo são quase desprezíveis, e o nível médio 

é o segundo nível de formação mais comum (21% em 2017), percentuais que vêm se reduzindo. 

Constatou-se também a quantidade de professores com títulos de pós-graduação (lato ou stricto 

sensu) aumentou em 11% no período analisado pelo estudo.  

O contexto de trabalho do professor foi analisado por meio das seguintes características: 

a) a maioria dos professores são concursados ou temporários, b) a maioria dos professores 

lecionam em apenas uma escola, c) 38% lecionam em apenas uma turma, d) 40% dos 

professores lecionam apenas uma disciplina. Esses dados apresentaram pouca variação ao longo 

dos anos, com proporções semelhantes de 2009 a 2017. 

Conclui a nota técnica que conhecer quem é o professor da educação básica no Brasil é 

passo essencial para a compreensão do cenário das políticas públicas educacionais, em especial 

das políticas diretamente relacionadas aos docentes. É importante estudar as mudanças no perfil 

do professor e entender o quanto a imagem que se tem desse profissional corresponde à situação 

real da profissão. Considerando-se as mudanças ocorridas no contexto da sociedade moderna e 

nas políticas educacionais, essas informações são fundamentais tanto para identificar fatores 

que afetam a qualidade do ensino quanto para identificar eventuais ajustes necessários às 

políticas analisadas. 
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5.3.2 Perfil do jogador brasileiro  

 

A Pesquisa Game Brasil (2018), sobre o cenário do mercado de games brasileiro, 

realizada pelo Siox Group, Blend New Research e pela Escola Superior e Propaganda e 

Marketing - ESPM, tem como um dos seus objetivos traçar o perfil do jogador brasileiro.  

Segundo o levantamento constatou-se que 75% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos, 

independentemente da plataforma utilizada. Pelo terceiro ano consecutivo a pesquisa apontou 

o público feminino como sendo maioria entre os jogadores (58%) – as mulheres são maioria no 

desenho populacional brasileiro e isto se reflete nos jogos digitais.  

O estudo apontou que a maioria dos jogadores tem entre 25 e 34 anos de idade (35%) 

seguidos por quem tem entre 35 e 54 anos (33%). Se considerada a faixa etária entre 25 e 54 

anos tem-se 67% do público que afirma jogar. Segundo Gulherme Camargo CEO do grupo 

Sioux, pode-se dizer que “os jogadores são decisores de compra, votam, formam família”. 

Contudo apenas 26% dos que jogam jogos eletrônicos se consideram “gamers”. O smartphone 

é o suporte para jogo mais popular (84%), seguido de consoles (46%) e computadores (44%).  

O ambiente onde se joga também tem influência no suporte, em casa 62% dos jogadores 

usam o smartphone, 37% o console e 31% o computador. Já com a mobilidade oriunda dos 

smartphones 63% dos entrevistados afirma jogar “enquanto espera”. De especial interesse para 

a esfera educativa é o dado de que 72% dos pais entrevistados afirmaram jogar com seus filhos, 

principalmente quando consideramos que o jogo digital está bastante presente nos hábitos de 

entretenimento das crianças. Desses pais 82% declararam que seus filhos usam algum tipo de 

plataforma de jogo eletrônico.  

A pesquisa detectou também que o ato de jogar costuma ser compartilhado com outras 

tarefas. Dos entrevistados afirmam, 47% afirmam ouvir música enquanto jogam, 46% assistem 

TV, 28% bebem ou comem, e apenas 16% afirmaram “apenas jogar”. Tal atividade 

multimidiática não está ligada exclusivamente a idade, estando presente em todas as faixas 

etárias.  

 

5.3.3. Entrecruzamentos  
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 As diferenças metodológicas, amostrais e de objetivos das pesquisas, acima citadas 

apresentam um panorama interessante, quando contrastadas. No tocante ao perfil médio do 

pedagogo (sexo feminino, idade médica acima de 40 anos e nível de escolaridade superior 

completo) existe uma superposição com o perfil médio do jogador brasileiro (que é do sexo 

feminino, tem entre 25 e 54 anos).  

Considerando que três quartos da população brasileira afirmam jogar jogos digitais e 

que jogam prioritariamente em casa ou quando “estão esperando”, podemos inferir que há 

sobreposição geográfica entre a localização dos usuários de jogos digitais e a área de atuação 

profissional dos pedagogos. 

Segundo dados do IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2016) 

cerca de 138 milhões de brasileiros (77% da população) com mais de 10 anos de idade afirmam 

ter seu próprio celular. Como a plataforma de jogo preferida pelos brasileiros é o smartphone, 

podemos constatar a força de tal modalidade de entretenimento. Dada a penetração do celular 

na população brasileira podemos inferir que também existe sobreposição no uso destes por parte 

dos pedagogos para jogar e como meio de comunicação. 

  É possível constatar que os jogos digitais conquistaram posição de destaque no 

panorama cultural, sendo consumidos por diferentes gerações e utilizado, inclusive, como ponte 

geracional por pais que jogam com os filhos. Com relação aos públicos alvo da ação do 

pedagogo, considerando que 82% dos entrevistados declararam jogar com seus filhos é lícito 

supor que também há superposição neste quesito, ou seja, os alunos do pedagogo com contato 

com jogos digitais via seus pais.  

 Os perfis dos pedagogos e dos jogadores médios se aproximam, o que nos permite inferir 

que o pedagogo tem contato com alguma modalidade de jogo digital. Aqui convém fazermos 

um resgate de alguns pontos trabalhados no corrente estudo. O primeiro deles é a diferença 

entre o jogo (software) e seu suporte (hardware). Historicamente o usuário médio confunde um 

com o outro. O segundo ponto é a confusão acerca do design e do propósito dos jogos (lúdico) 

que são tradicionalmente percebidos como diversões anódinas (joguinho) ou superproduções 

(jogos de console).  

 Também podemos inferir que em parte o entusiasmo dos que propõem o aporte de jogos 

digitais aos processos educacionais se dá pela sua penetração e dinâmica que lhes é intrínseca. 
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Se no presente trabalho desenhamos o potencial dos jogos digitais como dispositivos 

educacionais e mediadores culturais, constatamos efetivamente que seu emprego em processos 

educacionais será na melhor das hipóteses deficitário se prescindir do papel do pedagogo como 

mediador, seja nas etapas de sua concepção, seja na sua efetiva aplicação.  

 Neste sentido, considerando-se a necessidade do professor de dominar as novas 

tecnologias, a penetração e potência dos jogos digitais e suas interfaces com a arte, a cultura e 

a educação e a familiaridade do docente e dos alunos com algumas de suas modalidades, é 

surpreendente que os desenhos formativos de profissionais voltados para educação não 

comtemplem sua utilização, instrumentalização, crítica e uso pelos profissionais que deseja 

formar. 

 Congruente com a proposta do presente estudo de buscar propor caminhos formativos 

para os profissionais que irão atuar no ensino brasileiro pelo viés interdisciplinar, e ainda, 

respeitando a complexidade de perspectivas, abordagens e agentes que compõem o quadro do 

ensino nacional, não nos atribuimos a competência de determinar soluções, mas consideramos 

adequado apontar caminhos, ou experiência educacionais que teriam muito a contribuir na 

formação de tais profissionais com fim de aportar o uso, desenvolvimento e crítica de jogos 

digitais na formação do pedagogo.  

 

5.4 Trilhas Formativas  

 

 
Qualidade, assim como posicionamento claro e planejamento estratégico, é 

cada vez mais essencial para a manutenção e o futuro das instituições de ensino 

superior. Se seus cursos não estão empregando os egressos, talvez seja hora de 

repensar sua faculdade.  

 

Rafael Villas Bôas 

 

 

 Traçamos considerações acerca de percursos formativos sugeridos a IES que desejem 

adotoar uma visão sistêmica e interdisciplinar de jogos digitais aplicados a educação nos 

desenhos formativos de seus pedagogos.  

 Dada a complexidade do assunto tratado até o momento, sua história, dinâmica e seu 

processo de atualização constante fica claro que tal assunto não será atendido a contento em um 
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desenho disciplinar. Em outras palavras, não há uma disciplina que consiga abranger o assunto 

a contento, sendo necessária uma abordagem interdisciplinar.  

 O que não é o mesmo que dizer que tal assunto não pode ser apresentado na forma de 

disciplinas. Como a estrutura de todos os cursos ofertados que foram analisados modula-se 

disciplinarmente, consideramos salutar a inserção de disciplinas que se proponham a discutir a 

temática da formação docente para a tecnologia, de modo a familiarizar o aluno com a temática 

e com os autores fundamentais e a estimular o raciocínio crítico.  

Consideramos também ser profícua a proposição de uma disciplina sobre fundamentos 

do design de jogos digitais, acreditando que tal disciplina serviria como fundamentação 

conceitual, aproximando o aluno de pedagogia de pesquisadores, termos e textos usuais a práxis 

do design. O que empiricamente foi constatado nos últimos 50 anos de produção de jogos 

digitais é que sua compreensão em termos de produção só é efetivada através da prática unida 

à teoria. A despeito de todo o corpo teórico cristalizado, o desenvolvimento de jogos digitais e 

de grande parte dos processos inerentes ao design, deve ser necessariamente interdisciplinar 

apoiados na interação entre o fazer prático e o pensamento teórico, com instrumental 

metodológico que combine elementos da teoria do conhecimento, da lógica e das teorias 

científicas (BOMFIM, 1994).  

Se tradicionalmente o design tem por meta a configuração de objetos de usos e sistemas 

de informação ancoradas em campos específicos de atuação do design, derivando o diálogo 

efetivo do corpo teórico com a prática do planejamento, projeto e desenvolvimento, o mesmo 

deve valer para o pedagogo concebido como projetista de experiências educacionais e os jogos 

digitais aplicados a educação. Neste contexto, dever-se-ia considerar projetos moldados em três 

instâncias:  

I - Desenho do Objeto (criação, planejamento e comunicação),  

II - Produção (tecnologias, processos materiais e outros) e,  

III - Relação Objeto Usuário (aplicação em sala de aula e considerações de seus aspectos 

objetivos, psicológicos e sociológicos e pedagógicos).  

É necessário que os cursos revisem seus projetos de modo que esses estruturem-se em 

processos voltados para resolução dos problemas em que a proposição inicial não é uma 

abstração, mas um problema real. Os projetos interdisciplinares deveriam ser baseados em 
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situações problemas, preferencialmente voltados para as comunidades atendidas pelas IES e as 

disciplinas e seus docentes articularem-se de modo a fornecerem contribuições a esses projetos. 

Cria-se assim a demanda por dois tipos de profissionais nas IES:  

 

A) O primeiro deles, dotado de visão estruturante e sistêmica, é o responsável pela 

condução do projeto interdisciplinar, e deve ter a capacidade de sintetizar o problema 

alvo e articulá-lo em instâncias/problemáticas exequíveis no espaço/tempo formativo 

dos alunos. Deve também ter a capacidade de coordenar os docentes e as disciplinas 

participantes do projeto de modo que esses deem suas contribuições buscando a criação 

de um novo conhecimento e não somente “coexistam”.  

B) O segundo deles é o profissional disciplinar, que além do esperado domínio do 

conteúdo de sua disciplina deverá ter a capacidade de sintetizá-lo e articulá-lo com 

outras disciplinas, o que exige uma postura de articulação e contribuição com outras 

disciplinas.  

 

Metodologicamente tal projeto viabiliza-se articulando os momentos disciplinares com 

momentos de discussão interdisciplinar. Conforme visto nos capítulos anteriores, o processo 

mais complexo é o da articulação interdisciplinar, que envolve profissionais de diferentes áreas, 

com diferentes formações e campos teóricos distintos, com a capacidade e desejo de colaborar 

uns com os outros, preferencialmente com um amálgama de procedimentos metodológicos. 

Como forma de minimizar os ruídos inerentes a tais processos, metodologias que abrangem 

suportes visuais, comunicação franca e cerceamento das críticas a ideias tais como o design 

think e a pedagogia maker têm sido empregados por instituições de ensino. Recomendamos a 

inspiração em tais modelos.  

O projeto interdisciplinar será mais efetivo se lograr êxito em envolver as disciplinas 

práticas do curso de pedagogia, inclusive o estágio docente. Dependendo da realidade regional 

da IES, o curso demandará maior estruturação, provavelmente na forma de “experimentos 

educacionais” a serem desenvolvidos, seja na própria instituição ou nas instituições parceiras.  

De modo resumido o projeto deve visar um problema educacional específico a ser 

resolvido, e obrigatoriamente tratar também de um perfil de aluno e contexto. Quanto mais 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

155 

 

específico o problema, maiores são as chances de projetos de experiência educacionais efetivas. 

Um bom exemplo para um projeto seria: alunos do Colégio X, da segunda série com problemas 

de compreensão do Sistema de Numeração Decimal – quantificação de coleções ou eventos60.  

Seguindo a proposição de projetos baseados em problemas, as etapas a serem tratadas 

pelos alunos seriam: a) Anamnese, b) Prognóstico e c) Aplicação. Sugere-se que tal trabalho 

seja estruturado de modo a ser desenvolvido pelos alunos em grupos, que podem ou não ter 

suas funções determinadas de acordo com o projeto pedagógico da IES. 

A etapa da Anamnese é a do diagnóstico do problema. Pressupondo que o postulado 

inicial do problema seja verdadeiro, recomenda-se que os alunos façam uma breve verificação 

e compreendam as causas de tal problema. No contexto educacional deveriam ser considerados 

pelos alunos: o ambiente onde o processo ocorre, o perfil sociocultural dos envolvidos, a revisão 

dos processos formativos aplicados, a definição de métricas e métodos de aferição, e a 

realização de exames diagnósticos.  

A etapa do prognóstico envolve a concepção de soluções que atendam ao problema 

específico. Nessa etapa, com base na prática do design, é ideal que os alunos:  

A) Desenhem o Objeto. Colocar em prática os conteúdos e métodos pedagógicos 

aprendidos nos respectivos cursos de formação de forma prática, concebendo 

experimentos educacionais (sessões de jogos), planejamento de sua inserção no 

programa de aula e estudos, e sua comunicação para os alunos.  

B) Desenvolvam. No espectro mais simples de complexidade os alunos de pedagogia 

trabalham baseados em “kits de desenvolvimento” que já trazem pacotes de soluções 

prontas e que como tal demandam do pedagogo apenas a capacidade de ordená-las e 

aplicá-las. Há uma ampla gama de ferramentas disponíveis com tal proposta. Pode-se 

também utilizar as ferramentas de editoração e modificação de jogos digitais (mods) 

disponibilizadas por alguns produtores de games61. A título de exemplo sugere-se o 

trabalho de Ribeiro; Timm e Zaro (2006) de tal prática no ensino de engenharia, ou 

                                                 
60 Problemática fictícia desenhada com base no conteúdo programático de matemática básica para o segundo ano 

do fundamental.  
61 Aqui se enseja um problema: a concepção de desenhos formativos de pedagogos para uso de jogos digitais em 

contextos educacionais pressupõe o conhecimento de jogos digitais por parte dos proponentes do projeto.  
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jogos especialmente modificados para fins educacionais como por exemplo o Minecraft 

Education Editon62. No polo oposto de complexidade está o desenvolvimento de jogos 

digitais. Para tanto a IES articularia o curso de pedagogia com cursos de 

desenvolvimento de jogos digitais ou de engenharia de software, ou na ausência desses 

cursos, faria parcerias com empresas da área, pra que tais protótipos fossem 

desenvolvidos pelos alunos com supervisão, orientação e acompanhamento.  

C) Protótipo. Criar uma versão do jogo proposto, tendo particular atenção com a relação 

objeto-usuário, envolvendo testes centrados no usuário, jogar o jogo e registrar o 

feedback63.  

Finalmente a etapa da aplicação é aquela em que os alunos utilizam os jogos, e os 

pedagogos aferem e avaliam os resultados de suas proposições em contextos reais64, de modo 

a produzir afirmações sobre a eficácia das soluções propostas.  

O desenho acima apresentado contempla todas as permutações e complexidades que 

forem o intento do projeto pedagógico, sendo fundamental que os envolvidos no projeto 

explicitem suas bases de compreensão do processo de ensino e aprendizagem e dos autores em 

que se referenciam.  

Entendido que o propósito da presente tese não é ser prescritiva mais sim propositiva, 

deixamos tal desenho intencionalmente vago, pois cabe a cada instituição amoldá-lo a seus 

projetos. Porém algumas considerações são pertinentes.  

A primeiras dela refere-se à dimensão temporal de tais projetos. Sugere-se que seu 

desenho contemple minimamente um semestre para cada etapa (três semestres), sugestão que 

pode ser comprimida para dois semestres sendo o primeiro dedicado ao binômio 

Anamneses/Prognóstico e o segundo para a aplicação. Considera-se inviável a execução de tal 

projeto em tempo menor.  

A segunda refere-se à complexidade desejada que tem impacto imediato nas soluções 

projetadas. No espectro mais simples que se utiliza de soluções “modulares” prontas para o 

desenvolvimento de protótipos, pode-se trabalhar com a proposição de um semestre para o 

desenvolvimento e outro para sua aplicação. Já no espectro mais complexo que envolve a 

                                                 
62 https://education.minecraft.net/  
63 Nesta etapa, havendo aporte de designer de jogos digitais recomenda-se o uso de algum heurística de usabilidade.  
64 Reais aqui no sentido de oposto a laboratoriais.  

https://education.minecraft.net/
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relação pedagogo/desenvolvedores de jogos digitais, sugere-se ampliar para um ano e meio ou, 

idealmente, dois anos.  

 

5.4.1 Considerações Necessárias aos Projetos Pedagógicos  

 

 Cada Projeto Pedagógico é único, e enseja uma proposta formativa de um profissional 

para atuar em dado contexto a partir de certo número de premissas. Não é possível prescrever 

projetos pedagógicos e o próprio MEC não o faz, optando por trabalhar com Diretrizes 

Curriculares.  

  A formação docente para a tecnologia é um problema contemporâneo, não tratado a 

contento nos projetos pedagógicos analisados, criando um ponto de atrito para a proposição de 

projetos pedagógicos com base em jogos digitais que deverão ser concebidos in absentia de 

projetos referência. Buscamos elencar alguns dos pontos chave que devem ser levados em 

consideração por seus elaboradores. 

 

A. Considerar a realidade do público alvo.   

Tradicionalmente os projetos pedagógicos não trazem um detalhamento do perfil do seu 

público alvo. Os jogos digitais por sua vez operam em uma lógica de desenvolvimento e 

comunicação que são efetivas para um público específico. Fatores sociodemográficos como 

idade, sexo, nível de escolaridade, renda e localização geográfica devem ser considerados. 

Quando aplicados ao contexto do ensino pressupõem-se que quanto mais adequado ao contexto 

do educando, mais efetivo o jogo será em gerar engajamento e consequentemente aprendizado. 

Devem ser empregados esforços para que o jogo dialogue em termos imagéticos, contextuais, 

culturais e linguísticos com a realidade vivenciada pelo público alvo.  

O pedagogo a ser formado deverá ter a capacidade de analisar, compreender e propor 

soluções comunicacionais/educacionais, sendo desejável que o projeto contemple o contato 

com práticas e teorias consagradas do campo da comunicação e design voltados para tal fim.  

 

B. Considerar a dimensão tecnológica 
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  Os jogos digitais dependem do suporte em que são executados, e o projeto pedagógico 

deve considerar qual base tecnológica irá utilizar, pois ela tem impacto na capacidade de 

execução do jogo e de suas funcionalidades, bem como no seu projeto. A solução tradicional 

no ensino foi o desenvolvimento de um ambiente especializado para tal, o laboratório de 

informática, onde o aluno é instrumentalizado e tem acesso ao computador e à rede digital 

respectivamente. Contudo, o rápido avanço da tecnologia tem levado ao questionamento da 

eficácia de um local específico para tal função. Gómes (2016) indica o uso de smartphones e 

tablets para expandir o contexto de sala de aula,  

Consideramos que a melhor opção para projetos dessa natureza é a utilização de 

smartphones, dada a sua penetração junto à população brasileira e a possibilidade de usos em 

amplos contextos, possibilidade em expansão com os jogos suportados por tecnologia de GPS. 

Contudo, tal escolha pode colocar o projeto em franca oposição à legislação que proíbe o uso 

de celulares em contextos escolares. Dependendo do porte da instituição e de seus recursos, 

pode-se considerar o uso de dispositivos móveis alternativos como tablet ou notebook. Cada 

opção enseja possibilidades e também traz consigo limitações, devendo ser objeto de 

consideração do elaborador do projeto que deverá ter a capacidade de antever a consequência 

de tais escolhas.  

 

C. Considerar a natureza do jogo 

 

As possibilidades de materialização dos jogos digitais são inúmeras, não havendo 

consenso acerca de seus limites. Por exemplo, os chamados sandbox, jogos que permitem a 

manipulação e interação dos jogadores de modo livre e independente de um roteiro, e os 

emuladores não se encaixam na definição tradicional de jogo digital, mas podem perfeitamente 

servir a contextos educacionais. Quando tratamos da concepção de objetos, os modelos mentais 

que temos são determinantes e até condicionantes das soluções a serem propostas, sendo 

desejável que o elaborador do projeto pedagógico tenha clareza acerca da natureza dos jogos 

que deseja trabalhar.  

Recomenda-se a escolha de tipos específicos de jogos, de modo a limitar o campo de 

soluções possíveis, sendo essa escolha efetivamente um “condicionador” do design. Pode-se 
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utilizar como guia as tipificações adotadas pela indústria e pelo marketing para a apresentação 

de jogos tais como First Person Shooter, Plataform, Puzzle, Action, RPG, etc. Fazemos tal 

proposição considerando que o projeto pedagógico contempla não só a formação profissional, 

mas também a produção de conhecimento, e como tal a adoção de um campo potencialmente 

infinito não contribui para a sistematização do conhecimento, a opção por especialização 

temática permite maior foco. Por sua natureza, qualquer tipo de jogo dá suporte a processos 

educacionais, contudo os níveis de complexidade de produção diferem consideravelmente 

dependendo do tipo em questão.  

Analogamente ao que ocorre na indústria cinematográfica há uma relação direta entre 

recursos de produção e resultado. Os jogos digitais são objetos tão ou mais complexos do que 

filmes, e possibilitam inúmeras manifestações. A proximidade e familiaridade com filmes, já 

educou a população acerca de suas expectativas quanto aos resultados finais, não sendo 

esperado que uma produção regional para o Youtube tenha a mesma formatação que um 

programa televisivo nacional ou uma produção hollywoodiana internacional, pois o orçamento 

de produção de cada um destes varia muito. Tal familiaridade ainda não é verdadeira para 

grande parte do público de jogos. Jogos digitais podem ser classificados como pertencentes à 

indústria AAA, de alto orçamento, tempo de produção e equipes ou como indies, de orçamento, 

equipes e tempos de produção mais restritos. A realidade da indústria brasileira segue os 

ditames da segunda categoria (jogos indie) e como tal é interessante que os propositores de 

projetos tenham familiaridade com alguns dos principais exponentes desta vertente, para que 

consigam amoldar suas expectavas ao campo de soluções possíveis em tais desenhos.  

 

 

D. Considerar a complexidade das soluções  

A analogia com o audiovisual nos serve também para considerações acerca da 

complexidade das soluções a serem propostas. Jogos digitais, por sua natureza polimorfa e 

aglutinadora, podem ensejar ampla gama de manifestações, indo de um polo mais simples e 

unidimensional, como por exemplo o jogo da velha, à estruturas narrativas complexas com 

imensa gama de possibilidades e interações que demandam horas e horas de interface por parte 

do jogador, como por exemplos nos jogos The Witcher 3 ou no MMORPG World of Warcraft.  
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É interessante que na concepção do projeto pedagógico se tenha dimensionamento das 

capacidades produtivas da IES bem como dos aspectos pedagógicos do contato do aluno com 

tais processos. Considera-se que seria particularmente elucidativo observar como os cursos de 

comunicação (especialmente os voltados para audiovisual, jornalismo e Rádio e TV), lidam 

com tal problemática, uma vez que esses tradicionalmente articulam suas capacidades 

laboratoriais com desenhos produtivos de complexidade crescente, colocando o aluno em 

contato com as práticas produtivas nos semestres iniciais, familiarizando-o com modelos de 

menor complexidade depois, para finalmente demandar a proposição de um produto 

comunicacional.  

Embora seja possível demandar dos alunos soluções de alta complexidade, uma vez que 

tratamos de um curso de pedagogia e não de jogos digitais, consideramos prudente buscar um 

equilíbrio.  

A sugestão é que se elabore o projeto pedagógico considerando sua evolução temporal. 

No sentido de aquisição de experiência e a curva de aprendizagem da própria instituição, 

começando o desenho e proposta de jogos mais “simples” de menor duração, estrutura narrativa 

enxuta e poucas fases, que pode ir sendo maturado conforme evolui-se o curso e as relações 

institucionais.  

 

E. Considerar a Articulação Institucional 

O desenho que propomos tem como fundamento a epistemologia da complexidade e 

cremos ser necessária uma explanação acerca do que consideramos ser um Projeto Pedagógico. 

A IES é vista como um ser vivo, em constante relação com o meio onde está, a sociedade e seus 

modos produtivos. Embora a articulação entre ensino, pesquisa e extensão seja compulsória 

apenas para as Universidade e Centros Universitários, entendemos que tal conceito formal se 

aplica a qualquer instância de ensino superior.  

O projeto pedagógico é sempre uma solução datada a um problema determinado e não 

uma solução genérica universal, e como tal ele evoluiu, cresce, aprende e dependendo da 

situação, declina até a morte. Sua proposição pressupõe a formação de profissionais em 

conformidade com o que está prescrito no projeto, mas compreende também a possibilidade de 
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uma dinâmica e estimula uma relação com a sociedade, com a comunidade científica e com 

outros cursos.  

O curso de pedagogia articula-se à dimensão institucional mais ampla, e nos últimos 

anos tem sofrido particular pressão no tocante a Infraestrutura, especificamente em relação a 

tecnologia. A projetos pedagógicos voltados para a formação docente com base em tecnologia 

e jogos digitais devem alinhar-se ao PDI institucional pois irão demandar investimentos 

tecnológicos65. A base tecnológica disponível na instituição é determinante na natureza de 

projetos possíveis e deve ser considerada.  

 Vale ressaltar que os cursos, além de formarem profissionais, devem produzir 

conhecimento, e neste sentido, o registro, a sistematização e a divulgação dos experimentos são 

particularmente ricos para o desenvolvimento da educação no Brasil. Assim, sugere-se que em 

sua concepção os projetos interdisciplinares já contemplem instâncias de relato, registro e 

disseminação das experiências de forma institucionalizada e sistemática.  

 

5.5 Considerações Finais 

 

Os fabricantes de videogames sabem de algo que os propositores do currículo 

[escolar] não parecem entender. Você nunca verá um videogame sendo 

anunciado como sendo fácil. As crianças que não gostam da escola vão lhe 

dizer: não é porque ela e difícil, é porque ela é chata.  

 

Seymour Papert  

 

 

 

Partimos do pressuposto que uma sociedade em mutação impulsionada pelo avanço da 

tecnologia desloca o papel do professor e do sistema de ensino, de um ponto onde ensinar e 

formar tornam-se menos um transmitir competências para um que ordena processos de 

aquisição de informações e sua respectiva análise, especialmente no tocante ao 

desenvolvimento de modos de raciocínio e percepção críticos e articulados. Campo este onde 

se insere a linha de pesquisa de Formação do Educador para a Interdisciplinaridade.   

                                                 
65 A título de exemplo considerar os cursos das áreas de Saúde e Engenharia.  
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Por meio de investigação crítica, buscamos dimensionar o impacto que a inserção de 

tecnologias em processos educacionais tem e a consequente necessidade de especialização dos 

atores que dela participam, em especial o pedagogo, pressupondo que seu desconhecimento 

compromete sua capacidade de agência. Centramos nosso estudo em uma tecnologia específica, 

o jogo digital.  

Pertencendo ao campo de estudos que advoga a utilização de jogos digitais em contextos 

educacionais, ampliamos o conceito propondo a aplicação de jogos digitais associados aos 

processos educacionais e culturais, uma vez que considerado o impacto cultural dos jogos 

digitais em nossa sociedade o esforço de capacitar profissionais da educação em seu uso e 

aplicação justifica-se pela compreensão de que os jogos digitais podem atuar não só como 

preservadores da cultura nacional, mas como seus articuladores e disseminadores. 

Ao mesmo tempo em que propomos a inserção dos jogos digitais nos processos 

educacionais, entendemos ser necessário que os docentes tenham conhecimento dos modos 

produtivos dos jogos, e que sejam capazes de aliá-los a suas concepções pedagógicas, seja na 

etapa de projeto, de desenvolvimento ou de aplicação. Devido a sua complexidade, e por 

integrar saberes de outras áreas além da educação, dois perfis profissionais têm papel de 

destaque nos processos educacionais que usem jogos digitais: o do Educador e o do Designer. 

Propomos que o contexto de complexidade demande uma formação profissional que conceba o 

educador como projetista de experiências educacionais e não se restrinja a ser transmissor de 

informações.  

Tal proposição fundamenta-se nas próprias diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de pedagogia estipuladas pelo MEC, que apontam a compreensão de profissionais do 

magistério como agentes formativos de cultura e da necessidade de seu acesso permanente a 

informações, vivências e atualizações culturais. O próprio ministério atesta que os atuais 

processos formativos carecem de ajustes, apontando a necessidade de projetos nas instituições 

de educação com sólida base teórica e interdisciplinar que reflitam as especificidades da 

formação docente e a necessidade de articulação entre ensino e prática de modo a evitar  

estruturas curriculares fragmentadas, sem disciplinas articuladoras, com ementas genéricas 

quanto aos saberes pedagógicos, e com visível abreviação da formação. 
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Para tal fim articulam-se duas vertentes: os estudos voltados para complexidade e a 

formação interdisciplinar. Pressupõe-se que estudos voltados para a complexidade devem 

estruturar-se de modo a mitigar os efeitos que a formação disciplinar causa na percepção do 

pesquisador. Uma nova percepção demanda novas formas de concepção e estas não são 

alcançadas filosoficamente, mas sim ensinadas e aculturadas. 

Defendemos, epistemologicamente a proposta desenhada com moldes da 

interdisciplinaridade estrutural, onde processo pedagógico, criação e design de jogos digitais 

convirjam e se articulem, de modo a culminar em um novo processo de desenvolvimento de 

experiências educacionais, o que trará real contribuição para o campo, visto que o aprendizado 

não é apenas uma habilidade, mas uma atividade cultural profundamente condicionada por 

crenças e hábitos que funcionam em parte fora da consciência, um constructo cultural. 

Coexistem hoje duas formas de se conceber o sistema educacional; uma propõe fazê-lo 

à luz da interdisciplinaridade e a outra de forma articulada em disciplinas. Tal dicotomia 

sintetiza-se na forma como seus agentes compreendem e definem seus papéis e funções. Na 

estrutura “clássica” de cunho disciplinar, determinista e fragmentária, entende-se que o ensino 

e aprendizagem podem ser quebrados em partes fundamentais, e que seus agentes podem e 

devem ser especializados, para a realização de tarefas específicas. Na visão da complexidade 

infere-se que tais papéis e funções são mais fluídos, interrelacionam-se e demandam 

competências e formação transversais. Colocamo-nos então frente ao desafio de propor 

alternativas a formação docente que sejam factíveis de aplicação e ao mesmo tempo efetivas no 

campo de mudanças que desejamos fomentar. 

Propomos familiarizar o professor com os jogos digitais, com a tecnologia que os abarca 

e com a cultura que lhes é subjacente, e instrumentalizá-lo para que possa utilizar o jogo como 

elemento educacional nos processos de ensino e aprendizagem que concebe. Seja o jogo 

utilizado como propositor de discussões, seja como objeto de estudo, seja como processo 

pedagógico, visto que no contexto escolar já se configura tendência por parte das escolas da 

adoção de jogos digitais em seus currículos, uma vez os elementos fundamentais que definem 

um jogo, também podem ser aplicados a contextos educacionais são eles: meta, regras, sistema 

de feedback e participação voluntária. 
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 O presente estudo tem como tema de investigação a formação do pedagogo voltada para 

o uso de jogos digitais em contextos educacionais e culturais, articulando à proposta da 

epistemologia da complexidade, justificada pelo fato do objeto jogo digital pedir um 

enquadramento interdisciplinar.  

 Tal enquadramento estruturou-se a partir da questão problema: no contexto da 

complexidade, onde articulam-se ecossistemas de cadeias produtivas para desenvolvimento de 

jogos digitais, o atual cenário mercadológico brasileiro propicio ao desenvolvimento jogos 

digitais com foco na educação, qual a formação docente necessária para que o pedagogo possa 

atuar em equipes desenvolvimento de jogos digitais para fins educacionais e de mediação 

cultural?  

 No período de desenvolvimento do presente estudo (2016 a 2019) a promulgação da 

resolução de número dois do Ministério da Educação em primeiro de julho de 2015, definindo 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível superior (licenciatura, 

formação pedagógica para graduados e segunda licenciatura), criou a obrigatoriedade de revisão 

dos projetos de formação docente até então em curso, instaurando um momento de discussão e 

revisão, tornando o momento propício a nossos questionamentos.   

 Respeitando e complexidade inerente ao tema e entendendo que o estudo se insere no 

campo interdisciplinar da educação, arte e história da cultura e não no campo disciplinar da 

educação, demos início ao projeto definindo suas bases metodológicas. Guiados pelo 

entendimento de que os jogos digitais se constituem de objetos polimorfos, polissêmicos e 

complexos, sua compressão a partir de um viés disciplinar é por definição limitada. De modo a 

ampliar tal compreensão fundamentamos o presente estudo em uma triangulação teórica de 69 

obras que versam sobre a relação jogo digital e educação, jogo digital e cultura e jogo digital e 

artes, de modo a expandir nosso campo de percepção do objeto.  

Embasado em tal levantamento procedemos à análise dos cursos de formação de 

pedagogos considerados de excelência no Brasil para o estabelecimento de parâmetros 

(benchmarks) que norteariam a resposta da questão problema deste estudo. Constatou que o 

atual cenário brasileiro não contempla sequer a formação do pedagogo para tecnologia, 

instância formativa considerada como pré-requisito para sua formação para o uso de jogos 
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digitais. Tal constatação desarticulou as proposições iniciais do estudo e forçou-nos a uma 

revisão de proposta.  

Se considerarmos que os projetos analisados já são uma resposta às demandas de ajustes 

determinada pelo MEC e que grande parte desses projetos sequer contemplam a formação para 

tecnologia (pré-requisito para a formação para jogos digitais), questionamos quais razões 

justificam sua ausência. As justificativas poderiam ser o desconhecimento das IES acerca do 

potencial das novas tecnologias, a falta de desejo do corpo diretivo de implementá-las, a 

incapacidade do corpo docente de fazê-lo, a impossibilidade de articular tais propostas ao 

sistema nacional de ensino, e mais uma miríade de hipóteses. No contexto de complexidade, 

entendemos que não há uma resposta única, mas provavelmente uma confluência de fatores. 

Supomos que todos os agentes do processo almejam sua eficácia e eficiência e contribuem na 

medida de suas capacidades para sua melhoria e com base em tal pressuposto elaboramos nossa 

proposta de contribuição.   

Nesse contexto falar de objetivos da pesquisa interdisciplinar é inadequado, sendo mais 

propício falar de objetos da interdisciplinaridade, visto que esta procede em primeiro lugar de 

uma crítica universitária do saber. Trata-se de explorar as fronteiras das disciplinas e das zonas 

intermediárias entre elas. Considerando ainda que de acordo com a CAPES a 

interdisciplinaridade pressupõem uma forma de produção de conhecimentos que implica trocas 

teóricas e metodológicas, geração de novos conceitos e metodologias em graus crescentes de 

intersubjetividade, visando atender a natureza múltipla de fenômenos complexos, dedicamos 

parte considerável de presente estudo à proposição de uma compreensão interdisciplinar dos 

jogos digitais com base na educação, arte e história da cultura. A representação esquemática 

expressa na triangulação teórica foi realizada de modo a se obter uma compreensão 

interdisciplinar dos jogos digitais, objetivando uma nova percepção manifesta do pesquisador, 

bem como um processo de “desaprendizagem” dos métodos disciplinares.  

Considerados os profissionais envolvidos, as oportunidade tecnológicas e econômicas, 

a compreensão dos papeis do profissional da educação contemporâneo e principalmente a 

formação a ser dada aos que irão atuar na área, buscamos determinar quais elementos podem 

ser agregados à formação do pedagogo de modo a subsidiá-lo de desejo, capacidade e 
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competência para tal tarefa, em uma proposta viável e exequível que fizesse uso dos potencial 

dos jogos digitais.  

Optamos então por estruturar nossas orientações de modo propositivo e não prescritivo, 

delineando procedimentos e considerações para ajustes que os cursos de pedagogia, seus 

coordenadores, docentes e NDEs possam fazer de modo a formarem profissionais com 

conhecimento pedagógico dos jogos digitais. Propomos revisão que considerando as disciplinas 

teóricas, o estágio docente e os projetos de curso de forma integrada utiliza o jogo digital 

articulador da formação do pedagogo na forma de educação baseada em problemas focada no 

desenvolvimento de jogos digitais como parte da formação do pedagogo.  

Nos limites que definem um doutoramento interdisciplinar julgamos ter atingido nossos 

objetivos.  
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Anexo 01 
Obras Avaliadas para Triangulação Conceitual. 
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Interdisciplinarida
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1. Ensino Superior 
2. Interdisciplinaridade na 
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3. Pesquisa educacional 

Vídeo Games: história, linguagem 
e expressão gráfica 

Alan Richard da 
Luz 

Jogos Digitais e 
Design  

1. Comunicação Visual 
2. Design Gráfico 
3. Video Games 

A Virtualização do Lúdico e a 
Formação da Criança 

Almir Zadoná 
Júnior 

Educação 1. Crianças – Formação 

2. Indústria Cultural 

3. Jogos Eletrônicos 

John Dewey e o Ensino de Arte no 
Brasil 

Ana Mae Barbosa  Arte Educação 1. Arte – Estudo e Ensino. 

Brasil 

2. Dewey, John 

3. Educação 

Educação na Era Digital; A escola 
educativa. 

Angel Perez 
Gomes 

Educação, 
Tecnologia 

1. Sociologia da Educação 

Jogo, autoria e conhecimento. 
Fundamentos para compreensão 
dos games 

Arlete dos Santos 
Petry 

Jogos Digitais e 
Cultura  

1. Jogo 
2. Hipermídia 
3. Autoria 
4. Games 

Video Game Arte Arthur Bobamy Jogos Digitais e 
Arte 

1. Video Games 
2. Jogos Eletrônicos 

Aprendendo a Aprender. Como 
ter sucesso em matemática 
ciências e qualquer outra matéria.  
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2. Imaginação e Criatividade 
3. Raciocícinio 

O manifesto da 
Transdisciplinaridade 
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Interdisciplinar 1. Interdisciplinaridade e 
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2. Pesquisa Interdisciplinar 

A Guerra dos consoles Blake J Harris Jogos Digitais  1. SEGA 
2. Nintendo 
3. Jogos Eletrônicos – 
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A Universidade no século XXI: 
para uma reforma democrática e 
emancipatória da universidade.  

Boaventura de 
Souza Santos 

Educação. 
Universidade  

1. Reforma Universitária 
2. Universidades e Escolas 

Superiores 



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

183 

 

Smartphones e Tablets 
ferramentas para expandir a sala 
de aula. 

Celso Gomes Educação e 
Tecnologia 

1. Tecnologia Educacional 

2. Smartphones 

3. Tablets (computadores)  

Jogos Eletrônicos – diversão, 
poder e subjetivação. 

Claudia Lucio 
mendes 

Jogos Eletrônicos e 
cultura 

1. Diversões 
2. Entretenimento 
3. Foucault, Michel 
4. Jogos Eletrônicos 
5. Poder 

História da Educação Cluadino e 
Nelson Piletti 

Educação  1. Educação - História 

A aventura da Universidade Cristavam 
Buarque 

Educação 1. Ensino Superior  
2. Universidades e Escolas 

Superiores 

O Foco Triplo. Uma nova 
abordagem para educação.  

Daniel Goleman 
Peter Senge 

Educação 1. Educação 

2. Aprendizagem 

3. Tecnologia -educação 

O Contexto da Ubiquidade Chega 
à Escola. 

Débora Valletta 
Lucia Giraffa 

Educação e 
Tecnologia  

1. Professores Formação 

2. Prática do Ensino  

A hora da geração digital Don Tapscott Jogos Digitais e 
Cultura  

1. Tecnologia e Juventude  
2. Computadores e Civilização 

Imaginação e Jogos na era 
eletrônica 

Dorothy e 
Jerome Singer 

Jogos Digitais e 
Cultura  

1. Jogos 
2. Brincadeiras  

A cabeça bem feita Edgar Morin Educação  1. Educação – Ensaios 
2. Educação - Filosofia 

Os Sete Saberes Necessários a 
educação do futuro 

Edgar Morin Educação e 
Interdisciplinarida
de 

1. Educação – Filosofia 
2. Educação – Finalidade e 

Objetivos 
3. Interdisciplinaridade e 

conhecimento 

Complexidade e 
Transdisciplinaridade. A reforma 
da Universidade. 

Edgar Morin Educação 1. Complexidade 
2. Reforma Universitária 
3. Ensino Superior  

Marketing Cinematográfico e de 
Games 

Edmir Kuazaqui Jogos Digitais e 
Marketing 

1. Cinema 
2. Cultura 
3. Jogos por computador 
4. Linguagem 
5. Marketing 

Complexidade e Pesquisa 
interdisciplinar. Epistemologia e 
Metodologia operativa.  

Eduardo Mourão 
Vasconcelos 

Interdisciplinarida
de 

1. Complexidade 

2. Pesquisa Interdisciplinar  

Era Digital e Crise na Educação Elke Streit  Educação e 
Tecnologia  

1. Inclusão Digital 

2. Tecnologia Educacional 
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Aprendizagens e Jogos Digitais Eucidio Pimenta 
Arruda 

Uso de Jogos sala 
de aula  

1. Aprendizagem 
2. Jogos 
3. Vídeo games  

Videogame e Mitologia Flavia Gasi Jogos Digitais e 
Semiótica  

1. Comunicação  
2. Imaginário 
3. Jogos Eletrônicos 
4. Mídia - Criação  

História da Pedagogia Franco Cambi Educação 1. Educação – Filosofia – 
História 

2. Educação – História 
3. Pedagogia – história  

O Mal estar na cultura Freud Sociedade 1. Psicanálise e Cultura  
2. Psicologia Social 
3. Civilização  

A Ciência de Leonardo Davinci Fritjof Capra Ciência, 
Interdisiciplinarida
de e Arte 

1. Ciência Renascentista 
2. Cientistas – Itália - História 

Educação Baseada em Evidências.  Gary Thomas Pesquisa da 
Educação.  

1. Educação – Pesquisa 
Científica  

O Professor que não ensina Guido de Almeida Educação e 
estudos sobre 
educação 

1. Educação 

Clash Royale – um guia completa 
para ser o campeão das batalhas 

Guilherme 
Athaide 

Jogo Digital 1. Jogo Eletrônico 

2. Videogames 

Imergindo no Mundo dos Videos 
Games 

Gustavo Audi Jogos Digitais 1. Videogames 
2. Jogos Eletrônicos 

Master System: a história 
completa do grande console da 
Sega.  

Humberto 
Martinez 

Jogos Digitais 1. Videogames 

Mega Drive: a história completa 
do melhor videogame da Sega. 

Humberto 
Martinez 

Jogos Digitais 1. Videogames 

Play Anything. The pleasure of 
limits, the uses of boredom and 
the secret of games. 

Ian Bogost Jogos Digitais 1. Creative ability 
2. Popular Culture 
3. Social Science  

Sociedade sem escolas Ivan Illich Educação  1. Educação – EUA 

2. Sociologia Educacional  

Interdisciplinaridade na pesquisa 
científica. 

Ivani Cataranina 
Fanzenda 

Interdisciplinarida
de 

1. Ciência – Metodologia  
2. Interdisciplinaridade na 

Educação 
3. Pesquisa - Metodologia 

A realidade em jogo.  Jane McGonial. Jogos Digitais e 
Cultura 

1. Jogos por computador – 
aspectos sócias 

2. Videogames 

The Art of Failure. An Essay on the 
pain of playing vídeo games.  

Jesper Jull Jogos Digitais, 
Cultura 

1. Video game – psychological 
aspects 
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2. Video games - philosophy 

Arte do Videogame – conceitos 
técnicos 

Jesus de Paula 
Assis 

Conceito de Jogos 
Digitais 

1. Videogame 
2. Videogame – história 
3. Videogame – Técnicas  

A montanha e o vídeo game João Francisco 
Duarte  

Arte. Educação  1. Arte 
2. Arte – Estudo ensino 
3. Arte na Educação 

Desafios da Transmídia: Processos 
e Poéticas 

João Massarolo 
Lúcia Santaella 
Sérgio Nesteriuk 

Transmidia  1. Comunicaçao de massa 

- Inovações Tecnológicas 

2.  Tecnologia da Informação 

3.  Mídia Digital 

Metodologia Científica na Era 
Digital.  

João Mattar Metodologia de 
Pesquisa  

1. Ciência – Metodologia 

2. Ciência 

3. Pesquisa – Metodologia  

Homo Ludens Johan Huizinga Jogos Digitais 
contexto social  

1. Filosofia 
2. Jogos 

Tecno-Pedagogia. Os Games na 
formação dos nativos digitais.  

Leandro Key 
Yanaze 

Formação Docente 1. Comunicação 

2. Comunicação Digital 

3. Game  

Ensino Hibrido Personalização e 
Tecnologia.  

Lilian Bacich Educação e 
Tecnologia  

1. Ensino Híbrido 
2. Educação 

Gamificação em Debate Lúcia Santaella 
Sérgio Nesteriuk 
Fabricio Fava 

Gamificação  1. Jogo -Aspectos Culturais 

2. Jogo – Aspectos 

Psicológicos 

3. Jogos Educativos  

Mapa do Jogo. A diversidade 
cultural dos games. 

Lucia Santaella. Jogos digitais e 
Cultura 

1. Cultura  
2. Jogos – Aspectos Sociais 
3. Jogos Eletrônicos  

Jogos Digitais, Cidades e 
Transmidias 

Luiz Adolfo de 
Andrade 

Jogos Digitais   1. Tecnologia da Informação 
2. Mídia Digital 
3. Comunicação 

Jogos Digitais e Aprendizagem  Lynn Alves (org) Jogos Digitais e 
Pesquisa 

1. Aprendizagem 
2. Avaliação baseada em 

envidências 
3. Jogos Eletrônicos 

 

Jogos eletrônicos, mobilidade e 
educação. Trilhas em construção. 

Lynn Alves (org) Jogos Digitais e 
Pesquisa  

1. Tecnologia Educacional 
2. Mídia digital  
3. Jogos Educativos  
4. Inovações Educacionais 

Não me atrapalhe mãe. Estou 
aprendendo. 

Marc Prensky Jogos Digitais e 
Educação 

1. Jogos Eletrônicos 
2. Videogames 
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3. Aprendizagem Social 
4. Educação de Crianças 

Aprendizagem Baseada em jogos 
Digitais 

Marc Prensky Jogos Digitais e 
Educação 

1. Aprendizagem Baseada em 
jogos digitais 

2. Aprendizagem assistida por 
computador 

3. Jogos Digitais  

Ensino de História e Games. 
Dimensões práticas em sala de 
aula.  

Marcela 
Albanaine Costa 

Jogos Digitais e 
Educação  

1. História – Estudo e ensino  
2. Jogos no ensino de história 
3. Jogos educativos 

Educação na Cultura e Mídia do 
Consumo.  

Marisa Vorraber Educação e 
Consumo 

1. Educação 

2. Cultura 

3. Comunicação de Massa 

Values at Play: Valores em jogos 
digitais 

Mary Flanagan e 
Helen 
Nissenbaum 

Jogos Digitais e 
Cultura 

1. Jogos para computador -
aspectos sociais 

2. Valores  
3. Mídia digital 
4. Jogos Digitais  

Polegarzinha: uma nova forma de 
viver em harmonia, de pensar as 
instituições, de ser e saber. 

Michel Seres Educação 1. Sociedade da informação 

Redes ou Paredes. A escola em 
tempos de dispersão. 

Paula Sibilia Educação e 
Tecnologia 

1. Educação – Aspectos 

Sociais. 

2. Educação – Inovações 

Tecnológicas. 

3. Ensino à Distância  

Interdisciplinaridade. Educação, 
história, cultura e hipermídia. 

Sergio Bairon Interdisciplinarida
de 

1. Cultura – história 
2. História – Filosofia 
3. Interdisciplinaridade e 

conhecimento 

Videogame. Educação e Cultura. Silvia Rosa Silva 
Zanolla 

Jogos Digitais. 
Escola de Frankfurt 

1. Comportamento Humano 
2. Cultura 
3. Educação 
4. Cultura de Massa 

Tudo que é ruim e bom para você. Steven Johnson Jogos Digitais e 
Educação 

1. Cultura Popular 
2. Inteligência 

De onde vem as boas idéias.  Steven Johnson Cultura e 
complexidade 

1. Pensamento criativo 
2. Criatividade  
3. Inovação 

Play. How it shapes the brain, 
open the imaginantion and 
invigorates the soul.  

Stuart Brown. Jogos, 
Neurociência.  

1. Play – psychilogical aspects 
2. Play – social aspects 
3. Mind and body 

Jogos e Brincadeiras. Tempos 
espaços e diversidades (pesquisa 
em educação). 

Tizulo Kishimoto Educação 1. Brincadeiras 
2. Brinquedos 
3. Jogos Educativos  
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4. Jogos Infantis – Educação  

Game Cultura. Comunicação, 
entretenimento e educação. 

Vicente Martin Jogos Digitais e 
Educação 

1. Comunicação 
2. Educação 
3. Jogos por computador – 

desenvolvimento 
4. Design 

Game Design – modelo de 
negócios e processos criativos.  

Vicente Martin 
Mastrocola 

Jogo Digital e 
Design  

1. Criatividade 

2. Jogos por Computador – 

desenvolvimento 

3. Jogos por Computador - 

design 

A Face Oculta da Universidade Wadimir 
Kourganoff 

Ensino Superior 1. Ensino Superior 

2. Pesquisa 

3. Universidades e Escolas 

Superiores 

 

 

  



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

188 

 

Anexo 02 

 

Estado da arte da abordagem interdisciplinar de jogos digitais aplicados a educação.  

 
Revista Animus 

Texto Embasamento Ano  

 

Animus. Revista interamericana de comunicação mediática 

 

Interações Sociais e Dinâmicas comunicacionais nos games  Huizinga, Mcluhan  2016 

 

Comunicação e Sociedade 

 

A identidade pelo texto em social games.  Goffman, hall 2013 

 

Ciências Sociais Unisinos 

 

Jogos, sociabilidade e conflito no Brasil.  

 

Huizinga , levy 

Strauss, caillois, 

mcluhan 

2016 

 

Comunicação Mídia e Consumo 

 

Atravessando as bordas do círculo mágico: imersão, atenção e 

videogames.  

Huizinga, Caillois, 

Salles e Zimermann, 

Juul 

2016 

 

Creative Education 

 

Interactive Digital Games for Geography Teaching and 

Undestanding Geographical Space  

(fala em oposição ao 

ensino tradicional 

mas não cita autores)  

2015 

Mathematical Game Creation and Play Assistis Students in 

Practicing Newly-learned Challeging Concepts 

Não cita  2015 

Motivation Strategy using gamification (sala de aula 

invertida)  

2016 

Understanding of numbers concepts and number operation 

through games in early mathematical education  

Piaget, Vygostky, 

taxonomia de Bloom 

2015 

Psychology of Digital Games and its effects to its users  Não cita 2016 

Serious Game Design Process, study case: Sixth Grade Math Paradigma de ensino 

tradicional, 

taxonomia de bloom 

2014 

 

Revista Cultura Midiática 

 

Jogos pervasivos e zonas Bluetooth: espaço, lugar, e mediação em 

práticas comunicacionais contemporâneas  

Huizinga 2013 

Jogos sociais e publicidade: refletindo sobre os quatro níveis de 

engajamento digital do consumidor.  

Huizinga 2015 

Nem Fato nem ficção: narrativa e imaginário em jogos digitais 

documentais  

Huizinga 2016 
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Dialogos de La Comunicacion 

 

El uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje en 

educación primaria y Teoría de la Comunicacion  

Huizinga, Vygotsky, 

Deleuze, Dewey, 

Winnicott, Piaget, 

Freud.  

2015 

 

Revista Exedra 

 

Sexismo y violência de gênero en videojuegos  Não há  2014 

 

Informática na Educação 

 

A Comparison Between an Individual and a Collaborative Version 

of a Serious Game to Learn About Dengue Fever  

Não há  2015 

Aprendizagem colaborativa e violência entre jogadores do League 

of Legends  (game com objeto cultural)  

Gee, Squirre, Jenkins, 

Alves, De Paula, 

Baum  

2017 

Game, Pedagogy and Art Education  Prensky, Squirre, 

James Gee,  

2016 

 

Revista Renote 

 

Aprendizagem baseada em jogos digitais: a contribuição dos jogos 

epistêmicos na geração de novos conhecimentos (2016)  

Piaget, Vigostky 2016 

Avaliação de jogos digitais educativos: considerações e conclusões 

de um levantamento bibliográfico 

Não Há, 

levantamento de 

obras.  

2016 

Avaliação de Jogos Eletrônicos para uso na prática pedagógica: 

ultrapassando a escolha baseada no bom senso.  

Piaget, Claparede 2015 

Características de Jogos educacionais para adultos mais velhos em 

processo de alfabetização.  

Deveria considerar 

Freire. Mas nem 

falou nisto.  

2015 

Criar e compartilhar games: novas possiblidade de letramento 

digital para crianças surdas (menção a estudos de letramento e 

multimodais) 

Pierre Levy, James P 

Gee,  

2014 

D.O.M Um jogo sobre funções quadráticas: entre a educação e o 

entretenimento. (Ensino determinado pelas diretrizes curriculares 

nacionais – conteúdista).  

Lynn Alves, James P 

Gee.  

2016 

Finance Game: um jogo de apoio a educação financeira Não há. Cita Piaget 

na conclusão.  

2015 

Jogos Digitais aplicados à promoção do autocuidado em saúde no 

escolar: uma revisão integrativa.  

Teoria Social 

Cognitiva 

(competências) 

2016 

Jogos digitais na apropriação de conhecimentos científicos  Não há 2016 

Jogos Educativos em dispositivos móveis como auxílio ao ensino da 

matemática.  

Cita construtivismo 

no resumo, mas não 

fala no texto.  

2013 

Jogos educativos: experiência do Cittá nas escolas secundárias 

moçambicanas  

Fala sobre interação, 

motivação e 

descoberta (mas não 

teórico)  

2015 
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Jogos Eletrônicos e educação: notas sobre a aprendizagem em 

ambientes interativos.  

Piaget, Vygotsky 2015 

Jogos Eletrônicos em foco: encontro entre os princípios de 

aprendizagem e as inteligências múltiplas 

James Gee, Howard 

Gardner  

2013 

Teorias de aprendizagem em jogos digitais educacionais: um 

panorama brasileiro.  

Conclui que Piaget e 

Vygotsky são os mais 

citados  

2015 

Um role playing game para ensino de elicitação e análise de 

requisitos 

Não há.  2015 

Uma abordagem para a produção de jogos contracionistas 

baseada no reuso de software 

Papert, Freire. Piaget.  2016 

O uso de jogos de celular no aprendizado de física no ensino 

fundamental: um estudo exploratório do uso do jogo Angry Birds 

no ensino de conteúdo de lançamento de projéteis  

Teoria da Mediação 

Cognitiva em Rede  

2016 

Virando o jogo o estudo do gênero vídeo game na escola Santaela, Zagal, 

James P Gee,  

2013 

Web-game educacional para ensino e aprendizagem de ciências  Piaget, Vygostky, 

Gardner, James P 

Gee 

2016 

 

  



 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

191 

 

Anexo 03 

 

Quadro Sinótico dos quatro cursos de pedagogia avaliados.  

 

Dimensão  USP Unicamp Unesp Ufscar 

CURSO 

Data de Criação/Implantação  

 

1939 

 

1974 1959-1977 

(Extinto) 

1989 (reinstalado) 

 

1971 

Principais Reformulações  1696, 1990, 1999, 

2007, 2017 

1979, 1984, 1997, 

2008, 2015, 2019. 

2006, 2011, 2015 1983, 1988, 2002, 

2009, 2015, 2017 

Habilitações  - Administração 

Escolar 

- Supervisão 

Pedagógica 

- Orientação 

Educacional  

- Educação Especial 

- Orientação 

Educacional, 

Administração 

Escolar e Supervisão 

Escolar  

- Magistério das 

Disciplinas 

Especializadas do 

Ensino de 2 grau.  

- Licenciatura em 

pedagogia. 

- Orientação 

Educacional  

- Administração 

escolar 

- Magistério das 

Matérias 

Pedagógicas de 2° 

grau 

Estrutura  Eixos Formativos 

(Escolarização e 

Docência, Política e 

Gestão da Educação, 

Educação e Cultura).  

Núcleo Comum + 

Núcleo específico da 

habilitação 

escolhida 

Serial semestral Disciplinas 

Obrigatórias + 

Optativas 

Proposta Educador em 

sentido amplo.  

Qualificar para 

trabalhar no 

magistério 

Formar o 

pedagogo para 

atuar na docência  

Educador 

Pesquisador 

GRADE CURRICULAR66 

                                                 
66 De acordo com as informações fornecidas nos projetos.  
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Currículo 31 disciplinas 

obrigatórias + 

09 eletivas 

41 disciplinas 

obrigatórias + 

03 eletivas  

52 disciplinas 

obrigatórias  

40 disciplinas 

obrigatórias + 

05 eletivas  

Carga horaria teórica/práticas 2240 2600 2505 2145 

Carga horaria Atividades práticas 400 400 480 615 

Estagio 420 400 420 405 

Atividades 

Acadêmicas/Culturais/Científicas 

200 425 210 405 

Carga horaria total 3260 3825 3615 3365 

Formação para tecnologia 

Disciplinas Obrigatórias zero 1 1 Zero 

Opcional  zero 7 zero 2 

Suporte Laboratorial  Acessório Não menciona Acessório Acessório 

Contemplado no PPP  Somente de forma 

acessória 

Disciplinar  Somente de forma 

acessória 

Disciplinar 

Quantitativo PPP  

Jogos Digitais (menções)  0 0 0 0 

Tecnologia (menções) 2 17 8 1 

 


