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1. Introdução 
 

O seguinte trabalho tem como objetivo, desenvolver a criatividade para produção 

de conhecimento e trazer à tona as possibilidades de utilização desta mídia como 

ferramenta de aprendizado, levando em consideração todas as especulações e 

questionamentos levantados contra o uso desta em meio à sociedade. Mostrar resultados de 

experiências e pesquisas realizadas ao redor do mundo em torno desta mídia, a forma como 

foi utilizada e aplicada durante os processos. Antes faremos uma volta no tempo, para que 

possamos perceber quando e porque tudo começou. 

Em meados de 1972, a Magnavox lançou o Odyssey, o primeiro console de 

videogame da história. O aparelho foi inventado por Ralph Baer, uma máquina que havia 

sido concebida originalmente em 1951, mas foi em 1966 que colocou a idéia em prática. 

Um singelo projeto de meras quatro páginas desenhou um aparelho que seria conectado a 

uma TV. Com auxilio de Bill Rusch e Bill Harrison, Baer desenvolveu um jogo simples de 

tênis, uma pequena simulação do esporte, exibido na tela de um osciloscópio, onde um 

ponto piscando representava a bola, que tinha seus movimentos controlados pelos 

jogadores por cima de uma linha vertical que representava a rede. Praticamente não havia 

uma imagem que representasse os jogadores, no entanto a „bola‟ e a „quadra‟ eram 

representadas, mas o jogo nunca chegou a sair do laboratório. 

Pouco tempo depois este mesmo jogo inspirou Nolan Bushnell, fundador da Atari, 

a criar “Pong”, um dos jogos eletrônicos de maior sucesso na história. A princípio, o 

objetivo dos videogames era de puro entretenimento, porém com o desenvolvimento de 

novas plataformas, novos consoles e games, e também com a comercialização e 

distribuição dos mesmos, acarretando sucesso e fama para aqueles simples aparelho, a 

mídia caiu em alvoroço sobre o tema, acusações e especulações de que os videogames 

eram prejudiciais à saúde começou a se desenvolver ao decorrer do tempo.  As acusações 

eram de que os videogames trariam sedentarismo aos que jogavam, poderiam provocar 



doenças ósseas e musculares, pesquisas recentes mostram algo parecido, onde os 

videogames recebem acusações de que são os principais responsáveis pelo aumento do 

Raquitismo (doença causada pela carência de Vitamina D) em países desenvolvidos. Tudo 

isso gera em torno da razão pela qual as crianças passam a maior parte do tempo dentro de 

casa. Porém, a nossa sociedade é movida em torno de influências, e qual seriam estas 

influências?  

Por exemplo: Atualmente todo mundo está jogando videogame. Joãozinho está 

sentado na frente da TV enquanto os outros estão brincando lá fora. Qual o motivo de 

Joãozinho não ir brincar fora? A TV é claro. Se não tivesse TV, Joãozinho ainda iria 

brincar fora? Se substituir o caso do Raquitismo por violência, obesidade, ou qualquer um 

destes temas polêmicos os resultados praticamente seriam os mesmos (ELLIOT, 2010). A 

forma como a sociedade encarou e ainda encara os videogames é semelhante ao modo que 

fizeram com a TV, com o Rádio, o Cinema, os HQs, entre outras mídias, acusadas 

principalmente de incentivarem a violência e outros problemas que engatinhavam na 

época. 

 Ao passar dos anos, a tecnologia melhorou ainda mais, a qualidade dos videogames 

têm crescido gradativamente, assim como as acusações dos mesmos. O aumento realístico 

das imagens e cenas brutalmente violentas foram os principais focos das acusações que por 

sua vez cresceram ainda mais. Em 1992 o jogo Mortal Kombat é lançado, trazendo uma 

série de muito sangue e pancadaria com golpes especiais chamados de „Fatality‟ onde um 

personagem finaliza o outro com decapitações, esquartejamento, carbonização, 

esmagamento entre outros vários movimentos. 

Já em 1993, o jogo Doom que teve sua primeira versão lançada, foi um dos 

primeiros jogos a utilizarem como principal atração, a violência. Nele, o jogador combate 

monstros sombrios utilizando-se de armas de alto calibre, raios lasers e até uma serra 

elétrica. Vários jogos chegaram a ser proibidos em diversos países, chegando a incentivar 

em 1994 a criação do Entertaiment Software Rating Board, uma organização que analisa, 

decide e classifica os jogos eletrônicos, onde o Mortal Kombat e Doom foram os principais 

fatores que contribuíram para o surgimento do ESRB, além da classificação de jogos, a 

organização também impõe regras para publicidade e de privacidade online no mercado. 

No entanto, o mercado dos videogames não se deixou abalar, em julho de 1997 

inspirado em um filme clássico de 1975, Death Race 2000, estrelado por Sylvester Stallone 

e David Carradine, uma competição automobilística acumulava pontos para os carros que 



mais atropelassem pedestres, além disso, metralhadoras e lâminas faziam parte do arsenal 

de acessórios dos veículos. O jogo baseava-se totalmente nestas características, 

aparentemente uma corrida simples, onde quem completasse as voltas em menos tempo era 

o vencedor, mas algo mais atrairia a atenção dos jogadores, atropelamento de pedestres e 

animais, chacina em campos de futebol e se a corrida estivesse muito chata poderia destruir 

os outros competidores. 

Em muitos países Europeus a distribuição deste jogo chegou a ser proibida mesmo 

com a classificação em conteúdo de violência limitado ou censurado, trocando os humanos 

por zumbis ou robôs.  A versão brasileira distribuída no Brasil não contava com estas 

modificações, porém, ao instalar era necessário à criação de uma senha, só com ela era 

permitido jogar no Modo Sangue (com humanos), sem ela o game era iniciado com a 

versão de robôs. Mesmo assim, o game acabou sendo proibido no Brasil, o alto nível de 

carnificina e violência explicita foi o bastante para que em menos de uma semana o 

governo brasileiro retirasse o produto das prateleiras. Outros títulos como Duke Nukem 

3D(1996),  Doom(1997), Grand Theft Auto(1997) também foram proibidos no Brasil. 

O crescimento dos videogames levou políticos de renome como à senadora e ex-

primeira-dama Hillary Clinton a culpar os jogos por "roubar a inocência de nossas 

crianças", onde jogos com cenas de erotismo e sensualidade estão cada vez mais presentes 

no mercado. 

Mas com tantas acusações e especulações, o que se poderia extrair de bom dos 

videogames? 

 

2. O que há de bom? 

 

De acordo com o “Kids and Gaming 2009” o relatório do NPD Group, entre todas 

as crianças do EUA de 2-17 anos, 82%, ou seja, 55,7 milhões são atualmente jogadores 

(GAUDIOSI, 2009). Neste mundo imerso em tecnologias, as formas arcaicas de 

metodologias educacionais não vêm mais surtindo efeitos nas crianças atuais. Os focos de 

atenção, as brincadeiras e os gostos das crianças não são mais os mesmos, estas crianças 

que nasceram dentro de um „berço tecnológico‟ possuem estímulos diferentes, a forma 

como lidar com elas é totalmente diferente. Se perguntar a uma criança hoje se ela quer um 

carrinho do Hot Wheels ou um jogo do Need For Speed, qual seria a resposta? É fato a 

necessidade de mudanças metodológicas. 



 

É importante compreender essa linguagem que emerge das diferentes telas – do 

computador, do celular, entre outras – pois, do contrário, essa relação dialógica que deve 

permear todas as interações, principalmente as pedagógicas, pode distanciar os alunos não 

só dos professores, mas também da escola. (ALVES, 2006, Pg. 71) 

 

Pesquisas recentes nos Estados Unidos mostram que com 13 dólares você pode 

aumentar o QI de seu filho em 13 pontos, incrível não? Esta pesquisa foi realizada com 

alunos da 2ª, 3ª e 4ª série com o QI médio de 90 em uma escola da cidade de Oakland - 

Califórnia, que possui algumas das menores médias de rendimento escolar do estado. 

Orientada pela Dra. Silvia Bunge, Neurocientista e pesquisadora da UC Berkeley 

(University of California, Berkeley), a pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: No 

primeiro momento foram atrás de jogos de videogames que exijam funções mentais 

distintas, separaram estes em dois grupos: 

1. Raciocínio - exigem premeditação, planejamento, integração e comparações 

lógicas; 

2. Velocidade - estimula o processamento de informações do cérebro, nesse 

caso eles exigiam um rápido reconhecimento visual. 

Os alunos também foram separados em dois grupos de acordo com os tipos de 

jogos, eles tinham 1h e 15min em dois dias da semana para brincar com os jogos, alterando 

entre os da categoria a cada 15min. Ao passar 8 semanas, os pesquisadores avaliaram 

novamente o QI dos aluno esperando um aumento de 5 ou 6 pontos, porém os resultados 

foram além das expectativas, 32% foi o aumento registrado, cerca de 13 pontos. 

Geralmente uma criança aumenta 12 pontos em um ano escolar, desta vez foram 13 pontos 

em 8 semanas. Os 13 dólares citados acima são em conta ao custo médio de cada jogo 

utilizado na pesquisa. 

 

O brincar se torna, então, uma atividade que deve ser incentivada e encarada com 

seriedade pelos adultos, respeitando-se os momentos em que crianças e adolescentes 

desejam brincar, jogar, enfim, construir algo novo, valendo-se da elaboração dos 

conhecimentos existentes. (SANTOS & ALVES, 2006, Pg. 146). 

  

No final do ano passado a Thompson Reuters, a maior agência internacional de 

notícias e multimídia do mundo, publicou um artigo sobre a importância dos games na 

educação. Este artigo trata da criação de três novos games com o objetivo de tornar temas 

como a cultura mundial, biologia molecular e exploração espacial ainda mais interessante 

para os jovens. 



A Federação os Cientistas Americanos, criam um jogo para alunos de 7ª série, 

titulado como “Immune Attack”, cujo objetivo é salvar um paciente que sofre com uma 

infecção bacteriana, o jogo proporciona ao jogador um conhecimento da biologia celular e 

molecular. Onde o mais interessante é que é por espontânea vontade os alunos aprendem 

sobre conceitos complexos como as funções de monócitos e as interações moleculares 

entre os complementos dos fatores humanos e proteínas da superfície bacteriana. 

 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 

representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de 

representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, 

mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, integradas, possibilitam uma melhor 

apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos 

diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes. (MORAN, 2007, Pg. 162-166) 

 

Outro jogo também é o “Discover Babylon”, que é um projeto conjunto da 

Federação de Cientistas Americanos Learning Technologies Project, UCLA Cuneiform 

Digital Library Initiative, Escape Hatch Entertainment, e os Walters Art Museum. 

Discover Babylon é um jogo muito interessante onde mostra a contribuições da Babilônia 

em diversos recursos da Mesopotâmia, como escrita, matemática, literatura e direito. O 

jogo traz consigo estratégias sofisticadas e ambientes realistas digitais procurando envolver 

o aluno em desafios e mistérios, cujo qual só poderá ser resolvido através do 

desenvolvimento de uma compreensão da sociedade mesopotâmica, práticas de negócios e 

comércio.  

O último jogo é um investimento da NASA juntamente com a ARA/Virtual Heroes. 

Com o jogo Astronaut: Moon, Mars & Beyound, a NASA Learning Technologies visa 

melhorar a educação formal e informal em áreas-tronco com o objetivo de aumentar o 

número de alunos nesses campos de estudo e está atualmente a investigar o 

desenvolvimento de uma base da NASA. “O jogo será uma plataforma de imersão, 

permitindo vários  módulos curriculares para os professores a incorporar o jogo em 

aprender sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática, tanto para a sala de aula e em 

casa”, afirma Jerry Hennegam, fundador e CEO da ARA/Virtual Heroes. 

 

3. Quais as dificuldades? 

 

No entanto, mesmo com o aumento de jogos eletrônicos desenvolvidos 

especialmente para o uso em sala de aula, a carência de orientadores e professores nesta 



área é enorme. A formação curricular pedagógica dos professores mais experientes não 

costa lidar com estas novas tecnologias, a dificuldade com que alguns possuem em 

interligar as novas tecnologias em sala de aula é preocupante. 

Em uma matéria publicada em 2006, na Revista Educação por Fabiano Curi, 

titulada “Nem só o „educativo‟ educa”, mostra a capacidade interativa e comunicativa que 

possuem os games, onde jogos exclusivos para entretenimento como Age Of Empires 

(MICROSOFT, 1997), Age Of Mythology (MICROSOFT, 2002) e Sim City 

(ELETRONIC ARTS, 2003), podem com auxilio de um professor promover 

interdisciplinaridade entre o conteúdo ministrado e o conteúdo do game. A fusão entre 

videogames e educação está cada vez mais flexível, o acesso as mídias de entretenimento e 

o fascínio que possuem sobre a sociedade atual é um ponto crucial para o desenvolvimento 

das mesmas como ferramentas educacionais. 

 

Na interação com os jogos eletrônicos, essas funções cognitivas são 

intensificadas a cada dia, o que permite às crianças, adolescentes e adultos a descoberta 

de novas formas de conhecimento, que hoje também ocorrem por meio da simulação de 

novos mundos. As regras construídas nos espaços virtuais podem ser classificadas como 

espontâneas, visto que são reorganizadas constantemente. Os professores devem estar 

atentos para o surgimento desses novos caminhos, que emergem cotidianamente na vida 

dos alunos, interatores do processo de produção e construção de conhecimento e cultura. 

(ALVES, 2004, Pg 21). 

 

O laço que está sendo formado já é forte o suficiente para amadurecer mentes 

capazes de incrementar novos paradigmas em meio a sua estruturação educacional. A 

escola Quest to Learn (Q2L) de Nova Iorque resolveu fazer algo astucioso, não só 

incrementar mídias de entretenimento em seus métodos de formação, mas criar um 

currículo baseado em videogames, onde um jogo como Little Big Planet para Playstation 3, 

game que permite a personalização completa dos personagens e dos cenários, os quais se 

constituem em um mundo totalmente interativo passando por obstáculos e resolvendo 

quebra-cabeças que requerem trabalho em equipe, está sendo usado para introduzir aos 

alunos a física newtoniana, e como parte do seu percurso escolar, as crianças serão 

obrigadas a construir dispositivos semelhantes.  

“Os alunos vivem agora a jogar e estão imersos em tecnologia. [...] Em vez de 

forçar um antigo modelo de educação sobre eles, nós estamos olhando para onde os alunos 

são provenientes da construção de um programa em torno disso.” diz o professor Ginger 

Stevens. Várias outras escolas estão aderindo conceitos semelhantes a idéia do Q2L, a 



citar: Mother of Mercy High School (Westwood, Ohio), Oak Grove Elementary School 

(Paragould, Arkansas), Southwest High School (Jacksonville, North Caroline.). 

 

Um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação 

significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas 

possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-

las parte do nosso referencial. (MORAN, 2009, Pg. 22-24 ) 

 

 O Catedrático em estudos literários da faculdade de educação da Universidade do 

Arizona, nos EUA, James Paul Gee, afirma que os “jogos levam usuário a desempenhar 

várias tarefas e superar um número de desafios e adversidades”, a idéia de que os 

videogames podem ensinar mais do que aparentam está crescendo cada vez mais. Em 

2009, o presidente dos Estados Unidos, Barak Obama, lançou uma campanha para 

melhorar a ciência, tecnologia, engenharia e matemática nos EUA. Como parte da 

campanha a Fundação MacArthur e várias outras empresas promoveram competições para 

desenvolvimento de jogos para o ensino de ciências e matemática. 

O grande desafio não é utilizar a ferramenta, mas como utilizá-la. O preconceito é 

algo comum em meio à sociedade moderna, há mais nos videogames do que um simples 

passatempo, só as metodologias utilizadas nos games para ensinar aos jogadores ou avaliar 

o desempenho individual de cada jogador é algo que as escolas modernas precisam 

aprender e absorver. 
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