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RESUMO

Diante das modificações provenientes da cultura digital em que estamos imersos, é interessante que os ambientes
pedagógicos não deem as costas para os videogames que, apesar das críticas a seu respeito, podem trazer muitas
formas de aprendizado para os estudantes. Pensando nos benefícios que estes podem proporcionar, também é
importante que, durante as aulas de espanhol como língua adicional, se pense a elaboração de jogos digitais
educativos como um caminho viável para a preservação da autonomia e autenticidade por parte do professor, bem
como a possibilidade de criação a partir das necessidades encontradas em sala de aula e nas perspectivas teóricas
mais atuais. Para elucidar essa investigação, nos basearemos nos pressupostos teóricos sobre videogames nos
contextos educativos (Lynn Alves, 2015; Gee, 2006, 2007; Leffa, 2012, 2014), entre outros de similar relevância.

Palavras-chave: Jogos digitais. Elaboração. Espanhol/Língua adicional.

RESUMEN

Delante de los cambios procedentes de la cultura digital en la que estamos inmersos, es interesante que los
ambientes pedagógicos no den la espalda a los videojuegos que, a pesar de las críticas a su respecto, pueden
proporcionar varias maneras de aprendizaje a los estudiantes. Pensando en los beneficios que ellos pueden
proporcionar, también es importante que, durante las clases de español como lengua adicional, se piense la
elaboración de juegos digitales educativos como un camino viable para la preservación de la autonomía y autenticidad
por parte del profesor, así como la posibilidad de creación a partir de las necesidades encontradas en clase y en las
perspectivas teóricas más actuales. Para elucidar esa investigación, nos basamos en los presupuestos teóricos sobre
videojuegos en los contextos educativos (Lynn Alves, 2015; Gee, 2006, 2007; Leffa, 2012, 2014) entre otros de similar
relevancia.

Palabras clave: Juegos digitales. Elaboración. Español/Lengua adicional.

Introdução

Se analisarmos as etapas vitais de nosso passado, perceberemos que toda forma de jogo sempre foi muito bem
vinda. Hoje, com o desenvolvimento de tecnologias digitais mais aprimoradas, vemos que os jogos passaram para
uma dimensão ainda mais fascinante. Dificilmente encontraremos pessoas que já nasceram imersas nessa era digital
que nunca tiveram contato com algum videogame ou jogo de similar natureza.

Desde o ponto de vista educacional, vemos que tradicionalmente a escola tem sido vista como um ambiente
enfadonho e sério. Ao longo dos anos, ambas as características ainda têm perdurado na mentalidade de muitos
estudantes. A sociedade e seus modos de pensar e de interagir no mundo mudaram, no entanto, as instituições
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escolares não conseguiram ou não quiseram acompanhar essas mudanças em sua completude.

Não são poucos os comentários de entes escolares sobre videogames como elementos que traçam rotas e objetivos
divergentes dos da aprendizagem. No entanto, não há como dissociar da aprendizagem os jogos digitais, que fazem
parte do cotidiano de diversas pessoas em diferentes idades e/ou sexo. Tendo em vista isso, traçamos esse trabalho
na expectativa de mostrar que é possível juntar os elementos jogo digital e educação e, mais especificamente,
elucidar a importância da elaboração de jogos digitais voltados para o ambiente escolar.

Salientamos ainda que este artigo é fruto da atuação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica[i] e, a
partir das conclusões dali extraídas, elaboramos esse trabalho a fim de divulgar ferramentas disponíveis em rede que
promovam o desenvolvimento de jogos digitais como forma de evidenciar alguns dos resultados obtidos em nosso
projeto e, dessa forma, ajudar outros profissionais da área da licenciatura. Desse modo, justificamos nosso trabalho
pela necessidade de colaborar para a formação inicial e continuada de docentes na elaboração de jogos digitais que
estimulem a participação dos discentes nas aulas a partir de ferramentas digitais simples sem, necessariamente,
estarem engajados em softwares de linguagem de programação complexa.

Para fundamentar nossas pesquisas, trilhamos pelas veredas teóricas de alguns nomes que tratam de jogos na
educação como Alves (2015), Gee (2006, 2007), Santaella (2009), Wang (2005) entre outros. Também seguimos as
teorias de Huizinga (2014) sobre os conceitos de jogos, bem como as contribuições de Maciel e Venturelli (2004) e
Clua e Bittencourt (2005) sobre alguns princípios de videogames e seu histórico.

Na primeira parte do nosso artigo trataremos das concepções sobre jogos de forma ampla, além da história e
evolução dos games. Em seguida, faremos uma reflexão sobre as vantagens dos jogos digitais como artifício
facilitador de ensino. Na terceira parte do nosso trabalho, exporemos ferramentas que permitem a elaboração games
e faremos uma breve explanação acerca do jogo elaborado em nosso projeto.

1. Games, história e contemporaneidade

Vários jogos foram criados e reinventados nas sociedades para atender a finalidades e públicos diversos. Como em
outros aspectos que compõem nossa vida, as formas de lazer foram, ao longo do tempo, evoluindo e garantindo seu
espaço no gosto popular entre crianças e adultos, homens ou mulheres. Sua evolução se deu através do
aperfeiçoamento das tecnologias, desde as mais arcaicas às atuais técnicas desenvolvidas.

Como parte desse crescimento tecnológico desenfreado, os games têm fascinado pela história em que estão
submergidos, pelos gráficos de boa qualidade, pela aproximação com a realidade, entre outros aspetos. Mas para
chegar ao que hoje conhecemos como jogos digitais, um vasto caminho precisou ser trilhado.

Vale de antemão abrir um espaço para o conceito de jogo. Essa atividade tão prática e cotidiana necessita de uma
caracterização mais teórica, afinal o que pode ser considerado como jogo De acordo com Huizinga (2014), o jogo é
um elemento inerente à cultura de todos os povos. Como prova disto, não é difícil notar como a ludicidade está
sempre presente em boa parte de ações da sociedade sob diversas maneiras, acompanhando o percurso das
civilizações.

Devido à dinamicidade com que realizamos as práticas lúdicas, não percebemos que todo jogo é composto por
elementos que permitem seu avançar. Sobre suas características e definição, Huizinga sustenta que

Devemos aqui tomar como ponto de partida a noção de jogo em sua forma familiar, isto é
tal como é expressa pelas palavras mais comuns na maior parte das línguas europeias
modernas com alguns variantes. Parece-nos que essa noção poderá ser razoavelmente
bem definida nos seguintes termos: o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser
diferente da vida quotidiana. Assim definida, a noção parece capaz de abranger tudo aquilo
a que chamamos ‘jogo’ entre os animais, as crianças e os adultos: jogos de força e de
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destreza, jogos de sorte, de adivinhação, exibições de todo o gênero. (Ibidem, p. 24)

Percebemos, então, que o termo “jogo” é bastante amplo e pode indicar as mais diversas formas de promoção de
diversão, lazer, entretenimento, conhecimento, etc. Nesse trabalho, reduzimos e especificamos nossa fonte de estudo
mediante os jogos de caráter digital que, sem dúvida, não deixam de ser dotados dos atributos caracterizados por
Huizinga.

A história dos games passou por vários momentos, todos eles muito relevantes para o aprimoramento do que hoje
conhecemos como jogos digitais. Em 1962, foi criado o game Computer Space, sendo o primeiro, ou um dos
primeiros, a ser desenvolvido com o propósito de ser instalado em bares do Vale do Silício na Califórnia (Maciel e
Venturelli, 2004). O game de interface sensório-motora não fez muito sucesso entre os usuários, mas pode ser
considerado como o precursor dos jogos digitais. No entanto, o “SpaceWar!, [foi considerado] o primeiro jogo
eletrônico propriamente dito” (Clua e Bittencourt, 2005, p.03, grifo nosso).

Em seguida a esse marco inicial do entretenimento digital, foram lançados Odyssey e Atari (Atari Pong em 1972 e
Atari Shark Jows em 1974) que, apesar da baixa qualidade de gráficos dos games, renderam aprovação. Em 1975, foi
lançado o Midway Gun Figth,“primeiro jogo a utilizar um microprocessador, conferindo melhores gráficos e recursos de
jogo para os seus participantes” (Ibidem, p. 1316), o que denota uma considerável ascensão no mundo dos jogos para
aquela época.

Nos anos seguintes, o desenvolvimento dos jogos eletrônicos seguiu avançando, em passos ainda curtos, se
olharmos com a perspectiva dos avanços tecnológicos atuais, mas bastante significativos para o progresso daquele
período. Foram criados consoles programáveis de sistema modular de troca de cartuchos. Eles contavam com a
vantagem de serem portáteis, compostos por tela de cristal líquido, controle e botões no mesmo aparelho, porém com
imagem de baixa resolução. Depois, com o lançamento de consoles compostos por desenhos vetoriais em 3D, mas
ainda com imagens em preto e branco. Em 1983 nasce o primeiro computador console lançado pela Microsoft, que
inovou trazendo mais realismo ao mundo dos games.

Esse era apenas o começo da ampliação do desenvolvimento de jogos. Depois desse alavancar de técnicas novas,
nasceram jogos cada vez melhores, mais sofisticados e aprimorados, como bem sabemos da progressiva criação de
Pac-Man (1980), Donkey Kong (1981), Mário Bros (meados da década de 80) e Myst (na década de 90) entre tantos
outros criados e lançados, bem como em épocas posteriores a estes citados (Maciel e Venturelli, 2004). Ainda que os
games seguissem impressionando seus adeptos, vale ressaltar a deficiência que eles apresentavam. Em Mario Bros,
por exemplo, essa lacuna se fez presente durante a elaboração do game, porém foi uma limitação bem driblada por
seus desenvolvedores já que “a baixa resolução oferecida pelo sistema de videogame não permitia a alta qualidade do
desenho em função do pequeno número de pixels. O chapéu no desenho de Mario Bros [por exemplo,] foi colocado
porque não havia ainda como simular fios de cabelo em movimento” (Ibidem, 2004, p. 172, grifo nosso).

Talvez pela exigência do público consumidor, talvez pela disputa mercadológica, sabe-se que a indústria de games se
aperfeiçoou e continua por fazê-lo hodiernamente. Com o advento dos RPG’s e similares, vivemos com a diversidade
de jogos, de várias categorias, gratuitos ou pagos, com único jogador ou com vários jogadores concomitantes,
conectados ou não com pessoas do mundo inteiro em um mesmo fim e dotados de um gosto comum: o manuseio de
games como forma de diversão, prazer ou entretenimento.

Atualmente vivemos em uma era em que os jogos eletrônicos foram convertidos em um tipo de mídia quase que
totalmente degustada e apreciada por milhares de pessoas e, talvez, uma das mais dominadas formas de
entretenimento. Vivemos em uma era dos nativos digitais, daqueles que já nasceram imersos na época da internet.
Não é difícil nos depararmos com crianças que, apesar da pouca idade, manipulam sozinhas, telefones móveis ou
computadores sem alguma dificuldade e têm acesso fácil a uma infinidade de informações e games. Essa geração, na
maioria das vezes, faz uso constante de vários tipos de mídias digitais e se “embebedam” de jogos cada vez mais
atuais e sofisticados.

2. Games como ferramentas para o ensino
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Nossa sociedade vem crescendo e junto a ela seus anseios também vão aumentando. Atualmente, no meio escolar é
muito difícil manter a atenção dos alunos presa apenas a livros bem ilustrados, repletos de charges e gêneros textuais
variados, sendo essa diversidade ainda insuficiente frente aos recursos digitais disponíveis. A nossa atual geração é
mais exigente, ativa e já nasceu imersa em redutos tecnológicos que fascinam e surpreendem pelo avanço a todo
instante.

Como vimos no apartado anterior, os anseios da nova geração são diferentes dos daqueles almejados há tempos
atrás. No entanto, muitas barreiras preconceituosas ainda precisam ser desconstruídas na ótica educativa frente à
carência de materiais e atividades que realmente dialoguem na mesma língua dos alunos.

Vemos que algumas escolas têm se apropriado de novas ferramentas, atitudes e perspectivas que visam melhorar a
qualidade de ensino e de aprendizado. Entretanto, os games têm sido duramente discriminados no meio escolar. Essa
rejeição indiscutível por alguns é percebida antes mesmo de ser adotado como uma pequena alça para a educação,
pois alguns entendem que videojogos, no geral, levam a práticas viciosas, atrapalham o desempenho e o rendimento
nos estudos, causam o sedentarismo, entre outros malefícios (GALISI, 2009).

Desconstruindo essa visão pessimista que muitas entidades escolares ainda têm, vale destacar algumas
características que os games possuem e, se associadas ao ensino, podem ser grandes aliados à diversificação e
remodelação das tradicionais aulas as quais estamos acostumados.

[...] os videogames levam algumas vantagens sobre outras formas de diversão. Em
primeiro lugar eles são produtos relativamente baratos. [...] Outra vantagem é que o jogo
eletrônico é uma forma de diversão que pode ser usufruída dentro de casa. [...] Além disso,
o jogo propicia uma atividade interativa e, se bem desenvolvida, é educativa e estimuladora
das capacidades criativas e lógicas. (GALISI, 2009, p. 226)

Pensando ainda nos benefícios que os jogos digitais podem trazer ao ensino, Lynn Alves e outros teóricos (2015) nos
trazem um pensamento muito importante que pode e deve ser instigado no âmbito escolar: a noção de erro. Segundo
eles, o jogo é um artifício prático muito relevante para que se aprenda como lidar com os erros e como essa
percepção pode ser de grande valia para os indivíduos.

Nos jogos, muitas vezes aprendemos novas habilidades que nos ajudam a ultrapassar
fases, obter recompensas e ainda somos estimulados a atingir nossos níveis de
competências. Isso tudo de forma divertida e prazerosa, com a possibilidade de errar e de
ter a chance de tentar novamente para consertar nossos erros. Diferentemente da vida
real, no mundo do jogo, a punição por nossos erros não nos causa danos que, na maioria
das vezes, são irreparáveis. Contudo, podemos dizer que, apesar da transposição do
mundo fantasioso (mundo do jogo) para o real, as regras fazem parte do universo como um
todo. (ALVES et ali, 2015, p. 105)

Embora jogar um videogame seja uma atividade fácil e prazerosa, lidar com games no ensino não é uma tarefa tão
fácil como se imagina e é, ao mesmo tempo, bem arriscada. Se nas aulas tradicionais a escolha de um gênero
literário, tipo textual, ou mesmo um vídeo usado em sala de aula pode não cair no gosto majoritário de uma
determinada turma, o mesmo pode acontecer durante a aplicação de videogames, uma vez que nem todos os alunos
terão a mesma afinidade para tal. O que então diferencia um caso do outro é que com o uso de jogos digitais em sala
de aula a probabilidade de a maioria dos alunos rejeitarem a proposta é bem menor, levando em consideração, claro,
a forma como essa proposta é desenvolvida em sala e se é usada da forma correta. Além disso, é importante levar em
consideração que, em atividades lúdicas, o conhecimento pode ser construído de forma mais prazerosa e significativa.

Gee (2007) destaca que bons jogos podem estar na escola e esta deveria ser um ambiente que promovesse a
construção do conhecimento de maneira tão prazerosa quanto bom videogame pode promover durante sua utilização.
Segundo ele, bons videogames podem promover vários tipos de aprendizagem, tais como: a incorporação de uma
identidade, a interação e tomada de decisões, a sensação de agência e controle, uma boa ordenação dos problemas,
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desafios e consolidações, frustrações prazerosas, entre outros. Tendo em vista isso, o autor expõe que as instituições
escolares deveriam se apropriar desses elementos para melhor compor os currículos acadêmicos e, dessa forma,
propiciar uma aprendizagem mais efetiva. Além dos elementos listados acima, Gee (2006) também destaca que os
videogames podem ser muito bons para a aprendizagem, pois promovem maior interesse. No entanto, ele enfatiza
que o modo como os videogames são usados dentro e fora da escola é o elemento principal para o sucesso ou o
fracasso na aprendizagem.

Todo novo tipo de atividade que nos comprometemos a realizar pode ser, de fato, muito trabalhosa. Vale, dessa
maneira, refletir sobre as utilidades que todo esse esforço poderá proporcionar. É importante pensar: Quais vantagens
o produto final produzirá no contexto educativo Quais as limitações do professor para desenvolver uma aula
diferenciada, dos alunos por recebê-la, e da instituição escolar por funcionar como o tradicional local para as aulas
Qual o objetivo em inserir um elemento multimídia como os jogos digitais na aula Como conseguir alcançar esse
objetivo

O jogo na educação precisa, antes de qualquer passo, de um objetivo preestabelecido pelo professor. Inserir um jogo
no seio escolar pela simples atividade de jogar não traduz o anseio do pensamento lúdico que expomos nesse
trabalho. O game tem sido pensado como a mola que necessitamos pra atingir o estímulo que os alunos buscam.
Jogar por jogar já é um exercício que os alunos realizam habitualmente em casa e essa, com certeza, não é a
intenção de docentes que pensam em inserir as tecnologias na educação.

O jogo concebido como atividade de natureza histórica e social incorpora diferentes
aspectos da cultura: conhecimentos, valores, habilidades e atitudes, portanto, a sua
utilização como recurso pedagógico requer do educador um posicionamento frente às suas
possibilidades e limitações. (LIMA, 2008, p. 19)

Os jogos eletrônicos podem proporcionar grandes benefícios para o ambiente escolar, inclusive ajudando a
desconstruir a visão da escola como um ambiente enfadonho, bem como a promoção de melhores relações entre
aluno e professor haja vista este último poder ser visto como um professor-amigo, aquele que senta para jogar uma
boa partida ao seu lado, minimizando as distâncias entre as duas partes que, muitas vezes, ainda existe de maneira
pertinente no âmbito educativo.

No entanto, para haver, de fato, a degustação de todos os benefícios promovidos pelos jogos no processo de ensino e
aprendizagem, algumas ressalvas devem ser feitas. Diante da realidade educacional em que estamos submergidos
não é difícil perceber que ainda falta muito para a adequada utilização de jogos como recurso de aprendizagem na
escola. Ainda que jogar como meio para a obtenção de conhecimento seja um anseio de professores com ideologias
contemporâneas e de alunos de modo geral, alguns elementos precisam ser revistos para que sua implantação gere
resultados coerentes e eficazes.

Três pilares são fundamentais para o sucesso na utilização dos jogos nas escolas:
educadores preparados, estrutura escolar e planejamento adequados, e boa variedade e
qualidade de jogos à disposição que possibilitem escolhas adequadas. Sem esses pilares,
a experiência educacional com o uso de jogos pode gerar resultados frustrantes. (WANG,
2005, p.05)

Ao falar de videogames na escola, não há como suprimir um dos elementos citados acima uma vez que cada um
depende dos demais de forma mútua. Não é possível, por exemplo, ministrar uma aula através de jogos digitais sem
que a instituição possua os suportes e condições mínimas que garantam e/ou permitam sua efetivação. Ou ainda, a
escola ser detentora de um bom jogo educativo, mas não possuir, em seu quadro profissional, docentes aptos para tal
exercício.

Tendo em vista essa situação, Wang ainda aponta que:

Há muito trabalho ainda para ser feito antes dos jogos obterem uma grande aceitação nas
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escolas. Como foi visto, as barreiras atuais de regras de horários, as deficiências na
formulação de estratégias para formação dos professores, e a inabilidade geral no uso de
jogos educativos concorrem contra a incorporação deste novo gênero de educação, e
apontam para a necessidade de um maior esforço para uma reforma nas escolas. (WANG,
2005, p.10)

A reforma nos currículos educativos trata-se de uma atitude necessária. Necessária não apenas porque jogar é uma
atividade de lazer que poderia mudar o modo como os estudantes encaram a escola, mas sim porque é uma atividade
que faz parte da realidade tecnológica a qual participamos e que esses novos alunos já nasceram imersos. Não
podemos nos desviar dessa realidade. Se games atualmente ainda são vistos como aspectos negativos para a vida e
a construção do saber dos estudantes, é preciso converter essa ideia em mais uma nova e efetiva prática educativa.

Muitos professores ainda insistem em uma perspectiva de ensino baseada no modo tradicional por diversos motivos,
seja por falta de tempo, sobrecarga de trabalho, desmotivação, despreparo tecnológico ou outros aspectos. Isso,
infelizmente, ainda é um fato bastante atual.

3. Desenvolvimento de games

Se a carreira docente já é por si só uma tarefa bem complexa, imaginemos então ser um professor diante das
adversidades deparadas em meio ao trabalho e ainda sentir-se na necessidade constante de reinventar suas aulas
para que os alunos possam se apropriar dos conhecimentos escolares de maneira recreativa e, ao mesmo tempo,
significativa. Não é nada fácil, ainda mais se pensarmos na defasagem da formação inicial de muitas universidades.

Ademais do almejo por classes diferenciadas, falta, muitas vezes, a capacitação profissional para que os docentes
tenham contato com novas estratégias de ensino, principalmente aquelas que envolvam as tecnologias digitais, para o
aperfeiçoamento das aulas. Diante da deficiente formação inicial e continuada de docentes, nós, como profissionais
comprometidos com uma educação de qualidade, podemos contar com a disponibilidade e uso de ferramentas de fácil
acesso e utilização. Essa facilidade de manuseio tanto em jogos, como em softwares criadores de games, deve ser
um subterfúgio muito importante para se falar em jogos digitais no ensino.

É importante falar na elaboração de jogos digitais voltados para o ambiente escolar, uma vez que isso possibilita uma
mudança de perspectiva no ensino, uma adoção de práticas que estejam em consonância com o meio digital em que
vivemos, bem como garante autonomia por parte do professor a partir de sua ação criativa e a transposição
diferenciada de conteúdos tidos como tradicionais para o mundo dos jogos digitais. Assim, poderá ser possibilitado um
maior entusiasmo e motivação pelos estudantes.

Os PCNEM (2000) nos trazem uma ideia que atualmente concebemos muito bem: o uso das tecnologias modernas
tem propiciado o conhecimento do mundo em que vivemos, fazendo-nos participar integralmente dos seus benefícios.
Pensando nisso, e enquanto profissionais do ensino, exporemos alguns artifícios do meio tecnológico que podem
promover um toque diferencial para as aulas. Pensando nas diversas dificuldades encontradas no âmbito escolar,
visando minimizar esses problemas e maximizar a identificação e afinidade de docentes com o meio digital, expomos,
então, ferramentas de simples manuseio que permitem a elaboração de jogos digitais.

3.1 Educaplay

O Educaplay se trata de um site destinado à criação e ao compartilhamento de atividades educativas multimídia.
Baseado na tecnologia HTML5, também é uma grande ferramenta para a gamificação de conteúdos escolares e,
assim, pode ajudar a despertar o interesse nas aulas. Criado pela ADR Formación, o site tem versões nos idiomas
espanhol, francês e inglês e está disponível através do endereço http://www.educaplay.com/.

Através do Educaplay é possível criar atividades de vários tipos como “adivinanza”, “crucigrama”, “mapa interactivo”,
“presentación”, “videoquiz”, entre outros. Ao todo, são 16 possibilidades de criação jogos diferentes, todos eles
utilizando a tecnologia Web 2.0.
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É importante salientar que é necessário fazer um registro no site antes de iniciar a elaboração de qualquer atividade.
Uma grande vantagem dessa ferramenta, além da facilidade de elaboração do jogo pretendido, é que o site permite o
compartilhamento dos materiais produzidos, assim servindo como uma espécie de repositório virtual em que outros
professores também tenham acesso aos materiais já desenvolvidos por outros educadores.

Deve-se também fazer uma pequena ressalva quanto ao Educaplay: como nesse caso não tratamos de software, mas
sim de um site, todo material a ser produzido ou jogado necessita de acesso à Internet, ou seja, o educador precisa
estar atento à realidade do seu entorno educacional, uma vez que a falta de internet pode impossibilitar ou adiar o uso
dos materiais produzidos.

3.2 Game Maker

Diferentemente do Educaplay, o Game Maker foi desenvolvido pela equipe Yo Yo Games e se trata de um software
que funciona no modo off-line com a finalidade de construção de games. Nele, os jogos que podem ser produzidos
não são necessariamente educativos, como as atividades pré-programadas do Educaplay, afinal, o programa não foi
desenvolvido para tal finalidade. No entanto, cabe ao professor fazer uso da criatividade para utilizar o programa
segundo os objetivos que preestabeleceu para a educação.

Para a criação de jogos através do Game Maker não é necessário nenhum conhecimento prévio sobre programação
haja vista a simplicidade das funções do programa. Mas, esse software está integralmente no idioma inglês, o que
pode ser empecilho para algumas pessoas. Além disso, o programa já possui todos os elementos gráficos e sonoros
necessários para a elaboração do jogo digital. A versão Game Maker Studio é gratuita, sendo pagas as demais
versões que permitem a exportação do jogo para outras plataformas.

Apesar de esta ferramenta não ser de difícil manuseio, ela é, dentre as expostas nesse trabalho, a que mais exige o
comprometimento, criatividade e empenho por parte do desenvolvedor.

3.3 O Constructor 2.0

O Constructor 2.0 se trata de uma ferramenta elaborada pela Consejería de Educación de Extremadura, Espanha, e
foi desenvolvida com a finalidade de criar objetos virtuais de aprendizagem e pode ser encontrada no site
www.constructor.educarex.es. É importante destacar que, na tentativa de atender aos interesses e as condições em
que se encontram cada usuário, essa ferramenta está disponível gratuitamente tanto no modo on-line através do site
oficial quanto no modo off-line através do download do software para dispositivos com os sistemas operacionais
Windows e Linux. Os dois modos de uso promovem a eficaz construção de atividades educativas interativas,
dependendo tão somente da criatividade daquele que o utilizará.

Similar ao Educaplay, o site oficial também se torna um grande aliado para os docentes, uma vez que é possibilitada a
troca de materiais produzidos por outros educadores para reutilização em sala de aula, favorecendo, desse modo, o
reaproveitamento de materiais entre docentes de distintas realidades educativas.

Disponível em quatro idiomas, através do Constructor 2.0 é possível construir uma diversidade de sequências
didáticas e materiais, tais como: palavras-cruzadas, quebra-cabeças, sopa de letras, atividades multimídia, partituras
musicais, atividades matemáticas, entre outras, somando, ao todo, 38 modelos diferentes para a elaboração de jogos
digitais.

3.3.1 A proposta de material didático

Como esse trabalho é apenas um recorte de uma investigação maior realizada enquanto participante de um PIBIC,
exporemos, por ora, uma muito importante etapa desse projeto. Nele, nos utilizamos de uma das ferramentas já
elencadas para a criação de jogos, a saber, o Constructor 2.0, para elaborarmos nosso próprio material educativo
digital.

Cumpre a nós, primeiramente, o planejamento prévio das atividades a serem aplicadas em sala de aula, como Zabala
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(1998) acerta que o planejamento de uma atividade deve levar em consideração quais capacidades devem ser
abordadas tendo em vista as carências encontradas em sala.

O material elaborado foi pensando tendo em mente os preceitos interculturais de Mendes (2008) quando afirma que
não se deve estabelecer o privilégio de uma cultura em detrimento de outra, mas sim um diálogo contrastivo entre as
duas culturas que pretendem ser estudadas. Pensando nisso, elaboramos nosso material levando em consideração
uma proposta didática que visava trabalhar as crenças, ditos e expressões populares dos países de língua hispânica
em relação ao nordeste brasileiro. Desse modo, a inserção de um jogo digital em sala não seria mera inclusão, mas
sim com um fim maior, visando aprofundar, fixar, estimular o saber dos discentes nas aulas de espanhol.

Tendo em vista que muitos professores lidam com várias adversidades em suas atividades laborais, primamos por um
trabalho com o software Constructor 2.0 haja vista a sua facilidade de utilização para o desenvolvimento de um
produto final para as aulas.

Basicamente, os procedimentos que realizamos para a elaboração do jogo digital foram: o planejamento das ações; a
busca e testes de softwares que se adequassem aos objetivos preestabelecidos; a busca de material gráfico e sonoro
para complementar o game; a etapa de elaboração.

Partindo do princípio de que o jogo elaborado tinha como base uma unidade didática previamente produzida com
temática fechada, o planejamento das ações sobre o jogo digital foi mais fácil. Assim, quando se tem um ponto
principal para alavancar o feitio de um jogo, nesse caso, a temática da unidade didática, o seu planejamento pode ser
mais fluido. Tendo em mente tudo o que seria trabalhado em sala, buscou-se elaborar um jogo que melhor se
adequasse à proposta de aula com base no material didático contido em mãos. Vale considerar ainda que essa
proposta tende a promover a criatividade do docente e pensar as aulas segundo as necessidades que se apresentam.

Escolhemos três dos trinta e oito modelos disponíveis no programa para a realização do jogo e primamos pelo
trabalho com a interculturalidade, buscando sempre fazer um contraste entre as culturas espanholas e/ou
latino-americanas com a brasileira, sobretudo com a nordestina. Além disso, também inserimos hiperlinks que podem
servir como subsídios para as curiosidades que os alunos possam ter sobre a temática do game.

Considerações finais

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) relembram a existência de um ensino de línguas
estrangeiras pautado, geralmente, na vertente tradicional da memorização de regras soltas e descontextualizadas com
foco na prática escrita prioritariamente, o qual deveria ser readequado. Percebemos que quase vinte anos após a
escrita dos PCNEM não pudemos constatar uma real mudança nessa forma arcaica, mas ainda permanecida como
atual, de ensino e aprendizagem em nossa sociedade. A escola parece ainda estar fechada para algumas teorias
como a dos games como artifício para a aprendizagem.

Vivemos imersos nessa era digital em que a escola precisa desvencilhar-se de métodos de ensino ultrapassados e
enxergar por meio de outros olhares, mais abertos e flexíveis. Essa geração necessita de um aprendizado que
dialogue com a realidade dos mesmos. A aprendizagem baseada em jogos digitais se enquadra nessa perspectiva e,
por isso, pode permitir que esse processo seja mais significativo e motivador para todos os envolvidos. É importante
também que os docentes estejam engajados com as novas tendências e comprometidos com seu aperfeiçoamento
profissional.

As ferramentas expostas em nosso trabalho só evidenciam a real possibilidade de incorporação das aulas aos jogos
digitais de um modo fácil e gerador de significado. Percebemos com isso que, usando ferramentas de fácil uso como
as que aqui foram expostas, os professores não precisam necessariamente ser competentes tecnológicos para
complementar e estimular a aprendizagem através dos games, necessitando apenas possuir conhecimentos básicos
desse mundo de tecnologia.

[i] Participação como aluna voluntária PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) sob a
orientação da Profa. Msc. A. L. Santos.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/elaboracao_de_jogos_digitais_para_as_aulas_de_ela.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



REFERÊNCIAS

ALVES, Lynn; NERY, Jesse. Jogos Eletrônicos, Mobilidades e Educações: Trilhas em construção. 1ª ed. Salvador:
EDUFBA, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais
(Ensino Médio). Brasília: MEC, 2000.

CLUA, E.; BITTENCOURT, J. Desenvolvimento de Jogos 3D: Concepção, Design e Programação. In: ANAIS DA
XXIV JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA DO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
COMPUTAÇÃO, São Leopoldo, Brasil, 2005. Disponível em: < https://goo.gl/dc6KyA>. Acessado em 20/05/2016.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. [Tradução João Paulo Monteiro] 8ª Ed. São
Paulo: Perspectiva, 2014.

GEE, J. P. Why are video games good for learning Academic ADL, 2006. Disponível em: . Acessado em
20/05/2016.

______. Good video games and good learning: collected essays on video games, learning and literacy. New York:
Peter Lang, 2007.

LIMA, J. M. O jogo como recurso pedagógico no contexto educacional. São Paulo: Cultura Acadêmica da
Universidade Estadual Paulista, 2008.

MACIEL, M.; VENTURELLI, S. Games. In: Conexão: Comunicação e Cultura. UCS, Caxias do Sul, v.3, n.6,
p.167-190, 2004. Disponível em: . Acessado em 24/05/2016.

MAGNANI, L. H. Explorando sentidos e aprendizados dentro de uma cultura de videogames. In ZACCHI, V. J.;
WIELEWICH, V. H. G. (Orgs.) Letramentos e mídias: música, televisão e jogos digitais no ensino de língua e
literatura. Maceió: UDUFAL, 2015. p. 121-141.

MENDES, E. Língua, cultura e formação de professores: por uma abordagem do ensino intercultural. In: MENDES, E.;
CASTRO, M. L. S (Org.). Saberes em português: ensino e formação de docentes. Campinas (SP): Pontes, 2008,
p.57-77.

RETONDAR, Jeferson José Moebus. Teoria do jogo: a dimensão lúdica da existência humana. 2ª ed. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2013.

SANTAELLA, Lucia; FEITOZA, Mirna. Mapa do jogo: a diversidade cultural dos games. Cengage Learning, 2009.

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Tradução Ernani F. da F. Rosa. Porto Alegre: Artmed, 1998.

WANG, Wanderley S. O aprendizado através de jogos para computador: por uma escola mais divertida e mais
eficiente. [S.N.: SI] 2005. Disponível em: < http://www.portaldafamilia.org.br/artigos/artigo479.shtml>. Acesso em
12/04/2016.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/elaboracao_de_jogos_digitais_para_as_aulas_de_ela.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.9-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Autora. Graduada em Letras Português-Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. Mestranda em Letras, eixo
dos estudos linguísticos, pela mesma instituição. E-mail: elisama.ufs@gmail.com.

[1] Abreviação para Espanhol como Língua Adicional.

[2] Participação como aluna voluntária PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) sob a
orientação da Profa. Msc. A. L. Santos.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/elaboracao_de_jogos_digitais_para_as_aulas_de_ela.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.10-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


