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~~RESUMO

Na sociedade contemporânea, a ubiquidade das tecnologias digitais tem trazido novos desafios aos

professores, em particular na formação inicial de professores, cujas demandas se acentuam e

revelam a necessidade de reflexão em torno nas funcionalidades pedagógicas das tecnologias para

revigorar as metodologias, com ênfase na construção da base de conhecimentos da docência.

Nesse contexto formativo, alguns professores têm buscado revigorar suas práticas com novas

estratégias didáticas. Neste estudo, de natureza descritiva, busca-se conhecer as características da

plataforma FazGame e quais os primeiros resultados de seu uso na formação inicial de professores,

a partir da revisão da literatura.
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ABSTRACT

In contemporary society, the ubiquity of digital technologies has brought new challenges to

teachers, particularly in the initial training of teachers, whose demands are accentuated and reveal

the need for reflection on the pedagogical features of technologies to invigorate the methodologies,

with emphasis on building of teaching knowledge base. In this formative context, some teachers

have sought to reinvigorate their practices with new teaching strategies. In this study, descriptive

in nature, we seek to know the FazGame platform features and which the first results of its use in

initial teacher training from the literature review.

Keywords: FazGame. Teaching Practice. Initial formation.

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/utilizacao_da_plataforma_fazgame_na_formacao_inicial_de_professor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.1-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



INTRODUÇÃO

A ubiquidade das TDIC tem gerado continuas transformações na sociedade contemporânea,

fomentando diversas reflexões que perpassam pela facilidade de acesso às informações, a

fragmentação do conhecimento e a relevância de práticas pedagógicas que promovam uma

mudança na forma de ver, acessar e lidar com as informações e com as transformações no tecido

social. Além disso, Pozo (2008) destaca a necessidade de uma nova cultura, a da aprendizagem,

que considere os conhecimentos prévios dos estudantes e favoreça a engrenagem dos processos

cognitivos, promovendo atitudes reflexivas, que se distanciem de atitudes fechadas em si mesmas.

Na cultura digital, a renovação do pensamento pedagógico decorre desses desafios postos aos

professores contemporâneos, que se caracterizam pela busca ativa e reflexiva, em torno do

desenvolvimento de práticas que prezem e favoreçam a reestruturação de estratégias didáticas,

que proporcionem aprendizagens significativas, e não se prendam a concepções engessadas e

lineares. Corrobora-se com Pozo (2008) que os professores estão sendo desafiados a assumir e

comprometer-se com a tarefa de contextualizar sua prática e relacionar os objetivos da aula a

materiais contemporâneos de forma coerente, dentro de uma intencionalidade que contribua para

uma reflexão crítica que é fundamental à formação dos futuros professores. Nessa perspectiva,

Coll e Ilera (2010) assinalam que a incorporação das TDIC abre caminho para a inovação

pedagógica, mas, conforme Tedesco (2012) a prioridade deve ser colocada no docente, pois é dele

a missão de atualizar os processos educativos, mediante planejamentos atuais e conectados com o

entorno.

Na formação inicial de professores, ambos os atores, professores e estudantes, têm a

oportunidade de construir e reconstruir conhecimentos, atualizando a base de conhecimentos

docentes. Quando os professores formadores desenvolvem propostas inserindo tecnologias digitais

aliadas a metodologias ativas, fomentam a participação dos estudantes, e incentivam uma cultura

mais participativa e mais colaborativa. Uma postura que favorece um exercício contínuo de autoria

e co-autoria, utilizando recursos próximos da realidade e que estejam em consonância com o

desenvolvimento e as necessidades das disciplinas e os objetivos das práticas pedagógicas.

As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) oferecem aos professores a

oportunidade de desenvolver novas competências para lidar e se apropriar de informações em

vários formatos e mídias (BONILLA, PRETTO, 2015), favorecendo o crescimento de movimentos

que defendem a cultura colaborativa, centrada na remixagem, na co-autoria e no co-aprendizado.

Entre essas práticas, encontra-se o uso de games.

Coutinho, Rodrigues e Alves (2016, p. 1) destacam que as práticas pedagógicas contemporâneas

devem considerar a interação que os estudantes desenvolvem com as “redes sociais, softwares de
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comunicação instantânea e games durante as atividades escolares tem se tornado um debate

frequente entre pesquisadores, professores e coordenadores”. Nesse contexto, cresce a exigência

de espaços lúdicos de aprendizagem e a necessidade de novas formas que proporcionem o

engajamento, imersão e prazer na aprendizagem.

Este estudo tem como objetivo apresentar uma breve reflexão acerca das possibilidades da

plataforma FazGame em sala de aula e seu potencial para a construção de saberes docentes, além

de discorrer acerca das características da plataforma supracitada, visando estabelecer uma

reflexão acerca das diversas formas de ensinar e de aprender, em consonância com os desafios e

demandas contemporâneas.

A INCORPORAÇÃO DOS GAMES NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

No cenário nacional e internacional, diversos autores (ALVES, 2008; GEE, 2010; MATTAR, 2013;

MOITA, 2007; PRENSKY, 2012; entre outros), têm enfatizando o potencial dos games para a

aprendizagem. Os games encontram-se entre as mídias mais discutidas na atualidade e seu uso

pelos estudantes é indiscutível. Os aplicativos de games são objeto de expectativa e ansiedade, e

se tornam objeto de desejo de crianças, jovens e adultos. Contudo, usos corriqueiros na educação

ainda permanecem restritos a alguns cenários.

Alves (2008) argumenta que os games são ricos de significados e proporcionam a imersão do

jogador em um mundo de fantasia, um ambiente mutável e imprevisível, que incentiva diferentes

princípios de aprendizagem, tais como a compreensão, a resolução de problemas (GEE, 2010) e a

metacognição, Para Gee (2010) os games utilizam uma ou mais modalidades de linguagem (língua

oral, escrita, imagens, símbolos, sons, gráficos, artefatos, etc.) visando comunicar diferentes tipos

de significados, além de propiciar elementos que caracterizam um processo de aprendizagem ativa

e reflexiva, aproximando-se dos fundamentos da teoria sociointeracionista (VIGOTSKY, 1998),

uma vez que a cognição humana é situada e contextual, podendo ser favorecida pela mediação

com esses elementos (COUTINHO, RODRIGUES, ALVES, 2016). As autoras recuperam a afirmativa

de Charlot (2013) assinalando que apenas os que encontram alguma forma de prazer do ato de

aprender serão os que de fato aprendem, e para que as salas de aula sejam espaços mobilizadores

da aprendizagem, é imprescindível não negligenciar o estudante.

Tobias et al. (2014) destacou, com base em estudos empíricos, que os jogos digitais podem

desenvolver o raciocínio lógico, além de proporcionar maior controle do processo de aprendizado e

a melhoria da autoestima dos estudantes.

Apesar da literatura apontar as evidências da contribuição dos games na educação, seu uso ainda

não é familiar para muitos professores. A linguagem complexa para muitos profissionais, e o

desconhecimento das suas funcionalidades podem justificar o pouco uso no cenário educacional.
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Nesse sentido, a proposta da plataforma FazGame é um recurso inovador, visto que permite seu

uso por professores de diversas disciplinas, que podem elaborar jogos para ensinar um conteúdo,

ou mesmo para colaborar com os estudantes para que estes ser tornem autores de games, a partir

da discussão de conteúdos disciplinares. Além de se caracterizar-se pela facilidade de uso e pela

aparência profissional, que motiva os estudantes e os mobiliza a iniciarem suas produções

autorais.

A utilização de games enquanto recurso didático em salas de aula de disciplinas e níveis diversos

tem sido destacada por pesquisadores como Lynn Alves e Prensky (2005, 2012). Estudos obre a

temática são necessários, de modo que seus resultados sejam criticamente analisados e

embasados teoricamente, a fim de que não sejam objeto de fascínio ignorando entraves e

obstáculos, nem críticas vazias que, por outro lado, ignoram suas funcionalidades e potenciais para

o desenvolvimento cognitivo dos estudantes.

Entender como esses e outros recursos digitais podem contribuir para fomentar múltiplas

competências relacionadas ao contexto educacional é uma oportunidade que deve ser sempre

considerada pelos professores contemporâneos, e torna-se, ainda, uma oportunidade para

continuar aprendendo e buscando a contínua atualização das suas práticas e o enfrentamento de

barreiras e dificuldades. Para isso, revela-se essencial a compreensão de que a prática pedagógica

pode mudar, porém o papel do professor continua relevante e essencial, agora numa perspectiva

ainda mais significativa e diferenciada, que busca mobilizar saberes e relacionar as competências

de conteúdo e pedagógicas com as competências tecnológicas, contribuindo para a formação da

base de conhecimentos dos futuros professores.

Corroborando-se com Schwartz (2014, p. 17), acredita-se que a cultura digital favorece novas

demandas e “instaura dinâmicas que desafiam autoridades, controles e medidas de desempenho

pessoal, social, educacional e profissional”. As práticas embasadas nessa perspectiva, tendem a

distanciar-se da prática transmissiva como única metodologia na qual o professor sente-se seguro

para lidar com a formação dos seus estudantes. Ou seja, num contexto sociohistórico e cultural em

contínua transformação, faz-se necessário práticas pedagógicas mais atinentes ao século XXI,

tornando cada mais vez mais necessárias e valorizadas novas posturas de aceitação e de abertura

ao novo.

Coutinho, Rodrigues e Alves (2016) defendem o uso dos games na educação argumentando que

uma aprendizagem, de fato, significativa (VYGOTSKY, 1998; 1988; AUSUBEL, 1982), está atrelada

ao desenvolvimento de novas competências que favoreçam e considerem os diferentes estilos de

aprendizagem e as inteligências múltiplas (GARDNER, 1994; MATTAR, 2013). Nesse sentido,

estimular a utilização de novas ferramentas para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem é

uma ação cada vez mais destacada na literatura. Os jogos digitais entram no contexto educacional

ratificando a importância de proporcionar aos estudantes a oportunidade de vivenciar experiências
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de aprendizagem que tenham como base a participação ativa dos estudantes e o papel de

orientador e mediador a ser exercido pelo professor.

METODOLOGIA

Neste estudo, buscou-se conhecer e descrever as características da plataforma FazGame, e suas

possibilidades pedagógicas no contexto da formação inicial de professores. Nesse sentido,

buscou-se identificar, na literatura, possíveis usos concretos dessa plataforma e os resultados

apontados. A pesquisa descritiva (RICHARDSON, 2008), buscou evidências do uso da referida

ferramenta no contexto da formação inicial de professores visando responder à seguinte

indagação: como a plataforma FazGame está sendo usada na formação inicial de professores e o

que esse uso tem revelado?

A PLATAFORMA FAZGAME

A plataforma FazGame é uma ferramenta gratuita disponível on-line (www.

fazgame.com

.br

). Trata-se de um recurso digital que permite a criação de games educativos, sem a necessidade

de conhecimento da linguagem HTML ou de lógica de programação. Após acessar a plataforma,

pode-se optar pelos tutoriais, disponíveis que orientam professores e estudantes, indicando o

passo a passo para desenvolver os jogos. Além desses, há também vídeos no YouTube que

apresentam em detalhes como utilizar cada uma das etapas que envolvem a criação do game.

Coutinho, Rodrigues e Alves (2016) destacam que para sua criação, é necessário planejar seu uso

em classe e também motivar os alunos à sua construção, sempre refletindo sobre qual tema será

abordado no game, qual seu objetivo e sua função real no processo pedagógico.

Coelho e Costa (2016) destacam que a utilização da plataforma FazGame pode ser um elemento

precursor no panorama educacional brasileiro, haja vista que ainda predomina no ensino e a

aprendizagem, propostas enrijecidas tanto em sua didática quanto metodologia. Os autores

destacam que a utilização da ferramenta colaborativa FazGame exige diferentes e diversas

competências e habilidades, tais como o trabalho em equipe, construção de narrativas

não-lineares, o domínio de tecnologias digitais, além de estimular a criatividade.

A plataforma FazGame estimula a prática colaborativa e a autoria de professores e estudantes no

campo dos games educacionais. Inicialmente o foco foram professores e estudantes da educação

básica, já que sua concepção está originalmente voltada para estimular o processo de ensino e

aprendizagem, reconhecendo e valorizando as nuances alusivas ao cenário digital contemporâneo.
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Seu uso na formação inicial de professores está atinente à proposta inicial que visa a construção

colaborativa de conhecimento, ao envolver, concomitantemente, a participação de professor e

estudante. Em qualquer nível de ensino, é possível refletir sobre a construção de jogos de

aprendizagem que sejam motivadores e que representem desafios para os estudantes.

Coelho e Santana (2015) ressaltam que, conforme os desenvolvedores dessa ferramenta, para a

produção dos jogos no FazGame é necessário que sejam pensadas e planejadas algumas ações

essenciais, tais como a definição do desafio a ser superado e quais as metas de aprendizagem

(indicadores), além de possuir uma história interessante que possa conectar os desafios às metas

que foram definidas. Nesse sentido, acredita-se no seu potencial enquanto objeto de estudo que

pode ser explorado na formação inicial de professores, visando analisar seu potencial e sua

aplicabilidade no processo de ensino-aprendizagem em outros níveis de ensino.

As práticas que ensejam a coparticipação de professores e estudantes estão atinentes aos desafios

do século XXI, favorecendo o uso e o desenvolvimento de múltiplas competências relevantes para

a geração conectada que chegou às universidades e tem gerado a necessidade de revisão das

formas de ensinar, bem como a promoção de formas diferenciadas de favorecer o processo de

ensino-aprendizagem, que considere e estimule a construção de uma base de conhecimentos

docentes que proporcione aos futuros docentes mais segurança tanto na sua formação, quanto no

seu potencial para o exercício de sua futura prática docente.

Ao assumir o papel de facilitador e transformador das metodologias, o professor assume a

responsabilidade de planejar novas estratégias e analisar a funcionalidade dos recursos

tecnológicos digitais para promover prática pedagógicas atuais e, que, concomitantemente,

promova a participação ativa dos estudantes e a reflexão acerca dos conteúdos e objetivos da

disciplina. É nesse sentido que a ferramenta FazGame vem sendo utilizada. Ela é uma das apostas

para o desenvolvimento de práticas que exigem a troca de ideias e ações entre professor e

estudante, e proporciona desenvolver também a competência pedagógica e de conteúdo, já que as

etapas de construção do jogo vão ser pensadas, estudadas em detalhes pelos atores desse

processo, aliando esses conhecimentos as competências tecnológicas que desenvolvem com os

jogos digitais. A seguir, descreve-se a ferramenta e como ela vem sendo adotada nos cursos de

formação de professores.

A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NO CONTEXTO EDUCACIONAL

Coelho e Santana (2015) descrevem uma experiência realizada no contexto universitário, mais

precisamente em um curso de Licenciatura em Letras. A metodologia envolveu a divisão da turma

em grupos, visando o desenvolvimento dos jogos educativos. Inicialmente a tarefa consistiu em

adaptar e planejar o conteúdo de uma disciplina para o formato de jogo; posteriormente foram
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incentivados a refletir acerca do desenvolvimento de um game que fosse educativo e lúdico; após

desenvolver esses passos, os estudantes conheceram a estrutura composicional da ferramenta

FazGame, que envolve além das missões, fases e objetivos, também os cenários, personagens e

objetos que compõem o enredo.

A reflexão dos professores perpassou pelos conteúdos que haviam sido anteriormente selecionados

para criação dos jogos e pelas estratégias escolhidas para tornar à história interessante, com apoio

teórico em Mattar, (2010). Após todo o cuidado com as etapas pedagógicas e referentes aos

conteúdos a serem trabalhados, os alunos puderam dedicar-se à criação dos games. Observa-se

na descrição das autoras que o uso a ferramenta envolveu o desenvolvimento de competências

importantes no cenário da formação inicial de professores, como saber aliar o uso das tecnologias

aos conhecimentos que serão desenvolvidos e estimulados a partir de seu uso. Ou seja, não se

trata de um uso vazio. Não se refere a uma prática desprovida de intencionalidade pedagógica. Ao

finalizar uma sequência didática com a parte da experiência prática, após sucessivas etapas de

reflexão e análise, as professoras contribuem para a formação de novos conhecimentos docentes,

que não se sustentam apenas na transmissão de informações, aproximando-se dos pressupostos

de uma aprendizagem significativa.

Acredita-se que a utilização das TDIC deve agregar valor ao contexto educacional, favorecendo a

inovação dos programas e processos já existentes. Tal como Ribeiro (2011), acredita-se que esse

investimento na formação humana traz benefícios ao cotidiano e evita o reducionismo das práticas

e ações docentes que envolvem o uso das tecnologias digitais. O cenário digital exige estratégias

didáticas que se comprometam com a manipulação das funcionalidades das tecnologias e com a

análise dos dados e resultados desses usos, fomentando novas competências docentes.

Compartilhar com os estudantes a co-autoria de projetos está condizente com a perspectiva

defendida por Gomes (2013), de que na formação de professores se faz necessário novas

propostas e novos papeis extensivos a todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem,

visando responder aos desafios postos a essa etapa formativa.

Outro aspecto a ser observado é a transformação nas relações que passam a ser mais horizontais,

quando a proposta se torna uma ação colaborativa, e envolve um pensar junto, devidamente

fundamentando e estruturado, com o professor exercendo seu papel de mediador do processo de

aprendizagem. A proposta docente, sensível às exigências da cibercultura, considera as múltiplas

possibilidades para uma aprendizagem significativa, na qual as TDIC são ferramentas auxiliares

atuando na zona de desenvolvimento proximal dos discentes (VIGOTSKY, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No cenário contemporâneo, visões otimistas contrastam-se com argumentos céticos, todavia, a
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despeito das diferenças inerentes a qualquer espaço democrático, defende-se que o papel dos

professores universitários reside na formação de docentes para viverem e atuarem em seu tempo

histórico, ou seja, torna-se relevante a oferta de uma formação inicial sensível às exigências da

cultura digital, às demandas e desafios contemporâneos. Esses aspectos são relevantes em

qualquer cenário, mas ganham especial relevo quando se trata do papel de profissionais que

formam as novas gerações de professores. Para se construir uma sociedade da aprendizagem, é

necessário um diálogo que transcenda as salas de aula, e que mobilize saberes e competências,

agindo e gerindo informações que transformem a paisagem dos campus universitários, oferecendo

práticas e propostas que se distanciem da cultura do isolamento, da redoma que cristaliza as

práticas e engessa ações embasadas em valores e crenças presas a um paradigma que já não faz

sentido na contemporaneidade. A reflexão acerca da plataforma FazGame visa revelar que as

possibilidades existem para ir além da transmissão de informações, ou do olhar que exacerba a

técnica pela técnica. As práticas pedagógicas são ressignificadas quando estão presentes a

intencionalidade pedagógica, uma competência que é inerente ao professor e que revela a

importância dos eu papel, considerando as tecnologias do seu tempo histórico.

Concorda-se com Coelho e Santana (2015) que a plataforma FazGame permite a inserção no

cenário educacional brasileiro de novas práticas pedagógicas de forma lúdica, nas quais se pode

trabalhar formas de inserir, difundir e transformar objetos de ensino-aprendizagem, além de ser

uma proposta inovadora haja vista que ela permite a criação, e não apenas o uso de jogos,

explorando a criatividade e as competências linguísticas, sinestésicas e motoras não apenas dos

usuários, mas dos desenvolvedores, inseridas em um contexto de ensino e aprendizagem

sociointeracionista. Desse modo, ainda na formação inicial o futuro professor tem a oportunidade

de experienciar propostas pedagógicas que fomentem a aprendizagem colaborativa e atinente aos

desafios contemporâneos que visam a inserção das tecnologias digitais no processo de

ensino-aprendizagem, visando a aprendizagem significativa dos conceitos estudados.
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