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Resumo

Propomos, com este artigo, discutir o conhecimento por simulação através de ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) modelados a partir de uma concepção lúdica-interacional. Visamos, utilizando o RPG
by Moodle, identificar sua possibilidade de aplicação para o desenvolvimento de competências profissionais
da área de segurança pública. Baseando-se na Matriz Curricular Nacional (MCN) para ações formativas dos
profissionais da área de Segurança Pública pretendemos demonstrar como a práxis experimental associada
à ações colaborativas e interativas, executada através de ferramentas lúdicas, amplia o entendimento do
todo complexo, sendo fundamentais para a formação de atitudes críticas e para a tomada de decisões
estratégicas em segurança pública.
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Abstract

We propose, in this article, discuss knowledge by simulation through virtual learning environments (VLE)
modeled from a playful design-interaction. We aim at using the RPG by Moodle, identify their possible
application to the development of professional skills in the area of public safety. Based on the National
Curriculum Matrix (CCM) for formative actions of professionals Public Safety intend to demonstrate how
the experimental praxis associated with collaborative actions and interactive tools implemented through
playful, broadens the understanding of the whole complex, being fundamental to the formation of critical
attitudes and for strategic decision making in public safety.
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A dinâmica inter-relacional entre os homens nos tempos atuais subjaz, essencialmente, do excepcional
avanço técnico-informacional que promoveu mudanças em todas as áreas da sociedade: na organização
do trabalho, nas articulações empresariais, na regulação entre capital e trabalho, no surgimento de novas
formas de produção, na gestão participativa, na construção, difusão e apropriação do conhecimento,
dentre outros. A Era do Conhecimento (CASTELLS, 2000; CARREIRO, 1995; LASTRES, 1999, 2000, 2002),
transformou uma “cultura material” em uma nova organização mundial, norteada pela tecnologia da
informação que, dentre outros, trouxe a tona a questão da interação como ação natural do novo modo de
produção e convivência humana.

MATTA (2006) observa a infinidade de informações que uma sociedade tecnológica pode gerar bem como
a acessibilidade rápida e eficiente à estas. Neste contexto, redefinem-se perfis de pessoas, focadas nos
antigos pressupostos especialistas, do tipo fordista ou teylorista, para perfis de pessoas criativas,
participativas e versáteis visando adaptarem-se para “... viver melhor no mundo complexo, dinâmico,
pleno de informações e de variáveis.” (2006: 38).

Abrangente a todas as áreas da sociedade, este novo contexto informacional, introduziu mudanças na área
de segurança pública, notadamente na atuação do profissional policial militar, cujas atividades funcionais
passaram “... a estar condicionadas a novos conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes, tanto
individuais quanto coletivas, envolvendo essencialmente um aumento da capacidade cognitiva policial.”
(FERRO JÚNIOR e DANTAS, 2006:04).

O RPG by Moodle, enquanto ferramenta de aprendizagem, apresenta dispositivos funcionais que nos
permite considerá-lo como uma tecnologia educacional, potencialmente eficaz, para o treinamento de
profissionais da área de segurança pública, a exemplo de policiais militares, pela sua capacidade de ativar
competências profissionais. Sua estrutura de funcionamento permite simular, virtualmente e em tempo
real, situações-problemas do cotidiano da segurança pública que minimizariam gastos excessivos de
tempo e recursos operacionais, além de eliminarem consideráveis riscos a integridade física e mental
desses profissionais.

Considerando o exposto, entendemos que a modelagem de cases reais do cotidiano de segurança pública,
voltados para estimular sua capacidade profissional bem como sua interação e colaboração coletiva,
implica em benefício cognitivo para aqueles que participem do experimento. Além das vantagens
operacionais, a experiência funcional vivenciada em ambiente virtual, contemplando todas as situações e
circunstancias possíveis numa ocorrência dá “... ao usuário do programa uma espécie de intuição sobre as
relações de causa e efeito presentes no modelo. Ele adquire conhecimento por simulação...“ LÉVY
(1993:125).

1. Conhecimento por simulação: Uma abordagem sobre as competências profissionais.

O século XXI, desde seu início, vem sendo marcado por avanços tecnológicos na área da informação e
comunicação, percussores de sucessivas e contínuas reformulações na apropriação e difusão da
informação e do conhecimento, em nível mundial. Instrumentos e métodos de aprendizagem, baseados
em tecnologias educacionais inovadoras, emergiram com vistas a atender a nova dinâmica informacional,
pautada na interação ciberespacial e no conhecimento e informação coletivizados. Nesta nova era “... o
conhecimento é o coração do crescimento econômico e desenvolvimento sustentado, compreender como
pessoas e sociedades o adquirem e usam — e porque algumas vezes falham ao fazê-lo — é essencial para
melhorar a vida das pessoas...” (ARAÚJO & FREIRE, 2004).
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Neste ritmo, as tecnologias digitais assumem lugar central para dar conta das demandas existentes.
Sistemas e programas de Inteligência Artificial (IA) foram desenvolvidos para apoiar a pesquisa científica
na explicação dos fenômenos que intrigam o ser humano e sua convivência em sociedade. TEIXEIRA e
QUILICI GONZALES (1983), LÉVY (1993) apontam as inúmeras possibilidades que tais programas têm de
simular o comportamento humano, isto é, através de técnicas computacionais, pode-se modelar ações e
reações humanas muito próximas à realidade natural. BAINBRIDGE et ali Apud: DWYER (2001) aponta a
possibilidade de utilização destes programas como uma “... representação da vida em sociedade, grupos
ou organizações, através de processos de modelagem que produzem simulações do comportamento
humano em determinados contextos.”.

LÉVY (1993), definindo-a como uma imaginação auxiliada por computador, afirma que a simulação
permite manipular situações complexas em contextos ambientais similares à realidade natural, sendo,
portanto, fundamental para antecipar consequências sobre reações humanas quando submetidos à
situações específicas, ou sejam “A simulação por computador permite que uma pessoa explore modelos
mais complexos e em maior número do que se estivesse reduzido aos recursos de sua imagística
mental....” (1993:127)

Por todo o exposto até o momento, entendemos que o conhecimento por simulação, amplia o horizonte de
raciocínio e reflexão do homem sobre determinados fatos e em determinadas situações. Contribui, ao
mesmo tempo, para desenvolver competências profissionais que vão interferir, significativa e
positivamente, nas suas atividades cotidianas.

GATTI, (1997), explica as Competências Cognitivas permitem ao sujeito uma condição de desenvolver
processos mentais mais robustos sendo, portanto, essenciais na resolução de problemas com o nível de
complexidade elevados, como recorrentemente acontecem na área de segurança pública. Sobre esse
assunto, a Matriz Curricular Nacional (MCN) para ações formativas dos profissionais da área de Segurança
Pública elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), pelo Ministério da Justiça (MJ),
apresenta o conceito de Competências como a capacidade que o profissional de segurança pública deverá
ter a fim de mobilizar saberes, teóricos e práticos, que os farão refletir diante das ações reais do seu
cotidiano funcional e desdobrando-o em três categorias: a) Cognitivas: instigam o sujeito desenvolver
pensamento dentro de uma perspectiva crítica, criativa e consciente das suas ações. É o aprender a
Pensar; b) Operativas: suscitam a transposição do conhecimento teórico nas práticas profissionais,
exercidas de forma responsável, refletida e consciente. É o aprender a Atuar; e, c) Atitudinais:
diretamente relacionada à potencialidades pessoais individuais, esta categoria prima pela conscientização
pessoal, inter-relação e interação com o coletivo. É o Aprender a Ser e a Conviver.

Assim, reforçamos nosso entendimento de que o conhecimento por simulação pode desenvolver ou
ampliar competências profissionais. Notadamente para aqueles que atuam na área de segurança pública,
adicionamos uma aderência muito forte com sua Práxis cotidiana.

1. A Práxis Experimental e a Pesquisa Experimental: Conceitos subjacentes ao conhecimento por
simulação.

A Praxiologia ou Filosofia da Práxis, teoria fundada por ANTONIO GRAMSCI, amplamente difundida por
seus seguidores, a exemplo de SÁNCHEZ VÁSQUEZ (2011), afirma que a “... práxis ocupa o lugar central
da filosofia que se concebe a si mesma não só como interpretação do mundo, mas também como
elemento do processo de sua transformação.” (2011:30). A noção de Práxis, nesta concepção filosófica, de
essência marxista, considera seu poder transformador, atuando sobre uma realidade injusta, a partir do
conhecimento científico desta realidade.
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Este autor nos apresenta quatro categorias de Práxis: a) a Práxis Produtiva como aquela que, valendo da
sua atividade produtiva e sob determinadas condições de trabalho, o homem poderá transformar sua
relação com a natureza em que vive; b) a Práxis Artística pela qual o homem, através da produção ou
criação artística, se expressa e se comunica imprimindo formas reveladoras de uma nova realidade; c) a
Práxis Experimental ou Práxis Científica, possibilita conciliar a atividade de investigação teórica, lato sensu,
às comprovações de hipóteses, stricto sensu, de um determinado campo do conhecimento e/ou fato real,
através da reprodução do mesmo em meio artificial; e, d) a Práxis Política pela qual o homem promove “...
atos orientados para a sua transformação como ser social e, por isso, destinados a mudar suas relações
econômicas, políticas e sociais”. SÁNCHEZ VÁSQUEZ (2011:232)

A Práxis Experimental encontra uma conexão conceitual muito forte com a Pesquisa Experimental.
MOREIRA (2004) define esta última como a utilização de um experimento, em laboratório ou em campo,
como método para testar as hipóteses. Ele ainda conceitua experimento como um evento planejado e
executado pelo pesquisador, que, através da simulação de fenômenos naturais, pode manipular e
controlar as variáveis, medir os resultados e colher evidências de causalidade entre variáveis manipuladas.

McMILLAN E SCHUMACHER, (2000) apresenta 06(seis) características da pesquisa experimental: a)
Equivalência estatística de indivíduos em diferentes grupos, geralmente obtida por atribuição aleatória dos
sujeitos; b) Comparação de dois ou mais grupos ou conjuntos de condições; c) Manipulação direta de, pelo
menos, uma variável independente; d) Medição de cada variável dependente; e) Uso de estatística
inferencial; e, f) Desenho que oferece o potencial para o máximo controle de variáveis estranhas. Para
estes autores, “The experimental method is clearly the best for determining the causal effect of an
isolated, single variable on something.” McMILLAN E SCHUMACHER, (2000:316).

Assim, entendemos a forte relação de causalidade entre a Práxis Experimental e o Conhecimento por
Simulação para desenvolvimento de Competências Profissionais. O RPG by Moodle aparece como uma
proposta de aprendizagem, baseadas nos princípios da Pesquisa Experimental, que possibilitará a
realização dos experimentos. Através deste e em decorrência dos seus dispositivos funcionais, vê-se a
possibilidade de instigar a inteligência do homem, através de uma representação da sua realidade
funcional aliada a pesquisa científica que o possibilitará mudar sua forma de pensar, ser e agir.

1. O RPG by Moodle: O Jogo de Representações como simulador virtual.

HUIZINGA (2010) destaca a importância da atividade lúdica no processo de desenvolvimento da civilização
humana; neste contexto, o jogo possui, enquanto fenômeno lúdico, função significante dando sentido aos
rituais e essenciais do homem. Para ele, “No jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as
necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa.”
(2010:04).

O Role Playing Game (RPG) tem sido objeto de estudo de pesquisas voltadas para estabelecer sua
funcionalidade como ferramenta educacional e de construção do conhecimento. CABALERO (2008);
CABALERO e MATTA (2008); SCHMIT (2008); MENEZES (2003), através das suas pesquisas, buscam
associar o potencial do RPG, e sua variedade de recursos de entretenimento, às questões ligadas a
educação. Ou seja, utilizam-se, segundo BAHIA et alli (2010), AFONSO e CARVALHO (2005), do
Edutainment (education+entertainment), que, por tradução livre para o português significa Edutenimento,
cuja base compõe-se da combinação de elementos de educação e entretenimento; essa idéia é usada nas
escolas (educação formal) e em ambientes não formais de aprendizagem (museus, zoológicos, etc.) onde
se apresentam situações lúdicas e prazerosas sem banalizar o processo de aprendizagem, podendo serem
realizadas em ambientes presenciais ou virtuais.
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CABALERO (2008) define o RPG by Moodle como um sistema genérico, concebido a partir da convergência
de elementos do RPG de mesa e dos RPGs online e que funciona através da comunicação via Chat e Fórum
podendo ser jogado online ou não. Por ser um sistema desenvolvido de acordo com os princípios
sistêmicos do Moodle (ambiente virtual de aprendizagem), esta autora observa, dentre outros benefícios, o
estímulo à colaboração, formação de comunidades, interação online, a utilização de mídias, que
enriquecerão o experimento e darão uma dinâmica favorável à aprendizagem.

Adicionalmente, o jogo RPG by Moodle, por ser um jogo de representações, oportuniza a vivência simulada
de situações e cenários similares ao cotidiano profissional dando espaço para desenvolver reflexão crítica e
coletiva na busca da solução dos fatos. E, pela composição de aspectos lúdicos, potencializa a
espontaneidade e o posicionamento do personagem diante da situação apresentada “... fazendo com que
construam significados paulatinamente, como resultado da própria interação entre si.” (PEIXOTO, 2011:
630).

1. O RPG by Moodle e o desenvolvimento de competências profissionais: Uma proposta de aplicação
para profissionais da área de segurança pública.

A versão Modificada e Ampliada (2008), da Matriz Curricular Nacional (MCN) para ações formativas dos
profissionais da área de Segurança Pública, enfoca a efetividade e eficácia aos serviços prestados à
sociedade, bem como o atendimento das demandas e desafios atuais, como elemento central da formação
e aprimoramento destes profissionais. Privilegia, dentre outros, o desenvolvimento de competências
cognitivas, operativas e afetivas para o estímulo a reflexão antes, durante e após as ações, com vistas a
fortalecer a sua Autonomia Intelectual, que, conceitualmente, é a “Adaptabilidade do profissional, isto é,
sua possibilidade de agir em situações diferentes, de gerir incerteza e de poder enfrentar as mudanças no
exercício da sua profissão”. (MCN, 2008:01).

A metodologia indicada propõe práticas docentes inovadoras voltadas para ações interdisciplinares, com
enfoque no desenvolvimento das competências profissionais a partir de uma relação muito próxima entre
a teoria e a prática. No que tange às técnicas de ensino, propostas no documento, destacamos Simulação
(Role Playing) definida como

“... uma técnica em que se constrói um cenário para os estudantes vivenciarem
papeis a partir de uma experiência, com o objetivo de conseguir uma
aproximação consistente entre a teoria e a prática, aperfeiçoar as habilidades e
atitudes e construir referências que ajudem a tomar decisões e a agir em
situações similares”. MCN (2008:25).

O RPG by Moodle como uma metodologia pedagógica, apropriadamente eficaz para o desenvolvimento do
senso crítico e criativo dos conhecimentos adquiridos por estes profissionais, pois, através da simulação,
podemos estimular estas competências, fazendo-os agir de forma autônoma e responsável, tornando-os
aptos a “... refletir e agir criticamente em situações complexas e rotineiras de trabalho” (MCN, 2008:02)

Baseando-se em eventos comuns da área de segurança pública, tomamos como exemplos aqueles
relacionados a atividade funcional do policial militar para sugerindo-os como episódios possíveis de serem
simulados no ambiente do RPG by Moodle. Assim, pretendemos mostrar a capacidade de utilização desta
tecnologia educacional como técnica de ensino para formação, capacitação e aperfeiçoamento dos
profissionais de segurança pública (Tabela 01).
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TABELA 01

Competências exercitadas por profissionais da área de segurança pública quando submetidos à um
experimento no RPG by Moodle a partir de situações-problema da área de segurança pública
Tipos de Competência Descrição da Competência Situações-problema

Cognitivas
Relacionar a utilização da força e da arma
de fogo aos princípios da legalidade,
necessidade e proporcionalidade.

Sequestro relâmpago.

Linchamento de estuprador.

Brigas entre torcedores de
times rivais durante jogos de
futebol.

Manifestações em vias
públicas.

Operativas

Proteger pessoas
Manusear armas não-letais e letais
Demonstrar segurança
Transmitir mensagens via rádio

Atitudinais

Demonstrar controle emocional
Agir com civilidade e respeito
Demonstrar capacidade para lidar com a
complexidade das situações, o risco e a
incerteza.

Elaboração Própria.

Fonte: MCN (2008).

Todos os episódios podem ser simulados em ambiente virtual explorando integralmente os dispositivos
operacionais do RPG by Moodle com vistas a desenvolver ou ampliar competências profissionais
preconizadas pela MCN (2008). Entendemos, portanto, que a aprendizagem integrada a uma interface
lúdica, especialmente para estimular à resolução de situações complexas em segurança pública, incentiva
a participação ativa dos personagens e mobiliza conhecimentos teóricos adquiridos para a resolução das
situações-problema.

1. Considerações Finais.

As informações referentes ao conhecimento por simulação levantadas neste trabalho apontam para
algumas conclusões e tendências deste processo para o futuro das relações humanas. A introdução das
modernas tecnologias educacionais no âmbito da atividade profissional de determinadas áreas tem
implicado num processo de mudança dinâmico, no qual os sujeitos têm se confrontado com um novo
pensar, agir e ser. Neste contexto evolutivo, as competências profissionais se destacam como
determinantes de uma mudança qualitativa da realidade sendo, por isso, destaque nas ações de
aperfeiçoamento da práxis de viés gramsciano.

As expectativas em torno da utilização de ferramentas educacionais que potencializem tais competências
encontram forte aliado em inovadoras concepções formativas, como é o caso da Matriz Curricular Nacional
(MCN), versão 2008, para ações formativas dos profissionais da área de Segurança Pública. Neste aspecto,
vislumbramos, através da utilização do RPG by Moodle, a possibilidade de potencializar as competências
profissionais, especificadas no documento como fundamentais para o aperfeiçoamento funcional daqueles
que atuam nesta área. Devido aos seus dispositivos funcionais, esta ferramenta metodológica adquire uma
função de ativador de tais competências, aumentando sua importância na formação e aperfeiçoamento da
práxis experimental em segurança pública.
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