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Blog voltado para a troca de experiências na utilização de jogos eletrônicos como recursos didáticos

Videogame na sala de aula

SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2017

às dezembro 08, 2017 Nenhum comentário:  

EXPERIÊNCIAS CONCRETAS

            Este é um breve relato sobre uma aplicação concreta de um jogo
eletrônico comercial como recurso didático em uma relação formal de
ensino de História. Esta experiência ocorreu com alunos do nono ano do
ensino fundamental da rede pública estadual de Minas Gerais. O tema
trabalhado em sala, e objeto desta intervenção, compreendeu a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). Foi escolhido um jogo chamado "Frontline
Commando: D-DAY" (Glumobile, 2013). Este é um jogo  de ação que
possui conteúdo histórico, relativo ao período da Segunda Guerra Mundial.
           A estratégia utilizada foi usar o jogo como um material didático.
Enquanto o conteúdo era trabalhado em sala de aula. Os alunos jogaram o
jogo como um "para casa". Durante todo o processo, elementos
apresentados no jogo, principalmente tecnologias materiais (armas,
veículos, etc) do período, e os países quem compunham os lados deste
conflito (Eixo e Aliados), foram trabalhados junto ao conteúdo regular.
Peculiaridades e riscos do jogo, como a violência gráfica e a indução ao
consumo também foram trabalhados. Os alunos foram incentivados a
compartilharem suas impressões e experiências sobre o jogo e estes
temas.
             Sob o meu ponto de vista, esta aplicação obteve sucesso. A
utilização do jogo eletrônico como recurso didático ocorreu de forma similar
a outros recursos, como filmes. Diretamente, ele não ensinou História. Os
alunos não relacionaram diretamente elementos do conteúdo estudado em
sala com o conteúdo do jogo, de forma independentemente. Mas mediante
a intervenção do professor, foi possível notar uma percepção mais
profunda destes elementos. O conhecimento sobre a relação entre Eixo e
Aliados foi parcialmente desenvolvido através da utilização do jogo. Como
os alunos jogam apenas pelo lados dos aliados, os alunos que
participaram da atividade tiveram muito mais facilidade em diferenciar
estes dois lados do conflito do que os outros que não participaram desta
intervenção. De forma geral, o interesse e a participação espontânea
durantes as aulas aumentou consideravelmente. Outro ponto interessante
foi que o jogo serviu como ponto de partida para a discussão de Temas
Transversais, como tecnologia, consumo e papéis de gênero. Foi uma
intervenção interessante, que gerou resultados positivos.
              

POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS

            Nossa pesquisa identificou algumas estratégias viáveis em relação
ao uso de jogos eletrônicos comerciais como recursos didáticos no ensino
de História. Um princípio fundamental nesta empreitada é reconhecer os
jogos eletrônicos como meios, não fins. Os jogos podem ter informações
históricas, não não conhecimento histórico. este deve ser produzido na
mediação do professor e diferentes fontes de informação. Os jogos são
apenas mais uma fonte. As estratégias aqui apresentadas se
desenvolveram sob este escopo, e são advindas de estudos bibliográficos
e aplicações empíricas:
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1- Jogos traduzidos para o português;
Uma necessidade clara em relação à limitação do domínio sobre idiomas
estrangeiros.

2- Jogos com conteúdo histórico, de preferência relativos aos conteúdos
trabalhados em sala;
Uma interessante estratégia no ensino de História. Pode ilustrar e
aproximar o aluno de tecnologias, costumes e eventos históricos de
diferentes povos.

3- Utilizar celulares e smartphones como plataforma de jogos;
Todo jogo eletrônico funciona em determinada plataforma (Computadores,
consoles de videogame e celulares). Como quase a totalidade dos alunos
tem acesso fácil a esta mídia, escolher jogos que funcionem em celulares
garante que o projeto em questão será acessível e democrático. A maciça
maioria dos alunos terá condições de participar das atividades. Outro ponto
interessante desta estratégia é apropriar, de forma crítica e produtiva, do
uso de celulares em ambiente escolar, aproveitando de algo que os alunos
tem grande interesse.

4- Incentivar os alunos a reconhecerem elementos  do conteúdo trabalhado
em sala com elementos do jogo;
Este expediente se mostrou interessante para favorecer a discussão, com
mais espontaneidade e segurança, dos alunos em relação a temas do
conteúdo trabalhado em sala.

5- Usar o jogo como ponto de partida para a construção de conhecimento
histórico;
Utilizar o conteúdo do jogo em questão como uma forma de exemplificar
nuances do conteúdo trabalhado em sala. Desconstruir a visão histórica
apresentada no jogo e reconstruí-la dialeticamente, com o suporte de
outros recursos didáticos e a intervenção/mediação do professor.

6- Apropriar-nos do grande interesse que jogos eletrônicos tem sobre os
jovens;
Utilizar esta mídia como forma de adicionar diferentes e divertidos recursos
didáticos nos processos de ensino e aprendizagem.

QUINTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2017

POSSÍVEIS ENTRAVES NA UTILIZAÇÃO DE VIDEOGAMES
COMO RECURSOS DIDÁTICOS

          Em minha prática profissional, já tentei utilizar jogos eletrônicos
comerciais como recursos didáticos no ensino de História. Nestas
empreitadas, os principais entraves que surgiram serviram de base para a
confecção desta breve lista. É importante ter em mente que qualquer
estratégia que busque utilizar videogames como recursos didáticos devem
garantir que todos os alunos tenham acesso, e não uma minoria. Mais uma
vez, não é uma lista fechada, mas o que minha prática e pesquisas
identificaram:
  
1- Barreiras no idioma;
Poucos alunos dominam idiomas estrangeiros, e os videogames são, em
sua maioria desenvolvidos em idiomas estrangeiros, principalmente o
Inglês (uma boa oportunidade para o pessoal de Letras).

2- Barreiras motoras;
A utilização de videogames requer uma série de habilidades prévias,
cognitivas, motoras e visuais, que muitos não dominam (como o domínio
sobre um controle com controle com dezoito botões).

3- Desigualdades no acesso às tecnologias;
Em uma realidade como a brasileira, marcada pela má distribuição de
renda e educação, uma minoria tem as condições socioeconômicas e
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culturais para o pleno acesso ás tecnologias, inclusive videogames. 

às dezembro 07, 2017 Nenhum comentário:  

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS DOS VIDEOGAMES

            Da mesma forma que possui características positivas, os jogos
eletrônicos comerciais também possuem características severamente
negativas. Qualquer planejamento que vise utilizar estes artefatos culturais
como recursos didáticos deve ter grande preocupação com estas
características negativas, sob o risco do uso de jogos eletrônicos em sala
de aula ser muito mais nocivo que benéfico. Mais uma vez, ressaltamos
que a lista apresentada não é definitiva e nem abrange a totalidade das
especificidades e riscos inerentes aos videogames, mas apenas aquelas
identificadas em nossas pesquisas:

1- Educação para o consumo;
Como nos lembra Mendes (2006), os jogos eletrônicos comerciais são
desenvolvidos dentro de uma lógica capitalista de mercado. Portanto, seus
objetivos são alinhados com os objetivos das empresas ou grupos que os
criaram ou distribuíram. E neste aspecto, um grande problema deste
suporte é sua indução ao consumo. Estes jogos geralmente induzem o
jogador a padrões de consumo, levando-o a consumir produtos de acordo
com os interesses das empresas, e não do indivíduo consumidor.

2- Violência expositiva e interativa;
Este é um problema enfrentado por todas as mídias contemporâneas,
desde cinema à industria musical. O diferencial do videogame é que, além
de uma exposição muito gráfica e crua de diferentes formas de violência,
este permite que o jogador interaja nestes momentos.

3- Reforço de estereótipos negativos;
Jogos eletrônicos comerciais podem expor e reforçar estereótipos
negativos, principalmente de gênero, raça, classe social e militarismo.

CARACTERÍSTICAS POSITIVAS DOS VIDEOGAMES

          Os videogames apresentam variadas características positivas
quando imaginados como recursos didáticos em uma relação de ensino e
aprendizagem, seja por suas características de jogos ou de cibercultura.
Estas características podem ser pontos de partida para o professor
desenvolver sua metodologia própria de utilização destes recursos. O que
iremos apresentar aqui é uma pequena compilação de prováveis
características positivas dos videogames, quando pensados como recursos
didáticos, identificadas em nossas pesquisas bibliográficas e empíricas.
Não é, de forma, alguma, um conhecimento definitivo, mas apenas
colaborações para futuras discussões:

1- Induz o respeito à regra e aos outros jogadores; 
Esta é uma característica básica dos jogos: ele só pode existir se as regras
e os competidores forem respeitados. Se cada jogador, em um jogo de
futebol, agredir o adversário, e pegar a bola com as mãos para jogá-la
dentro do gol, a própria estrutura do jogo deixa de existir, e com ela o
próprio jogo. Os jogadores entendem isto espontaneamente e, mais ou
menos, respeitam as regras do jogo para mantê-lo. 

2- Induz a formação de grupos com laços sociais;
Esta característica que levou à formação dos clubes de futebol que existem
hoje. Interesses comuns levam à sociabilização.
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3- Permite o aprendizado empírico e protagonista, através da tentativa e
erro;
Embora as regras e objetivos sejam os mesmos, cada jogador desenvolve
seus próprios métodos para alcançá-los. Isto gera um protagonismo nos
processos de aprendizagem e criação de conteúdo, o que, por sua vez,
gera interesse e motivação.

4- Cria representações do passado material;
O jogo eletrônico, por sua capacidade em simular ambientes interativos,
permite a construção de uma representação do passado, possibilitando ao
jogador visualizar e interagir com elementos da cultura social e material de
um determinado período ou povo.

5- Permite ao jogador a oportunidade de simular ações concretas;
Dentro do ambiente simulado do jogo, o jogador simula ações reais, em um
ambiente seguro, onde seus erros não terão maior consequência. Como
uma criança que brinca com uma boneca simula as ações de uma mãe (da
forma que ela compreende). Esta característica dos jogos os conferem
qualidades de Zonas de Desenvolvimento Proximal (Vigotsky, 1991). 

 

às dezembro 07, 2017 Nenhum comentário:  

CIBERCULTURA E JOGO ELETRÔNICO

      A tecnologia moderna tem profundas implicações sociais, culturais e
econômicas em nossa sociedade. Cada vez mais as tecnologias de mídia,
como celulares, computadores pessoais e internet transformam nossa
relação com o conhecimento e a forma de produção deste.  Como nos
adverte o professor Libâneo: "Os meios de comunicação, melhor dizendo,
as mídias exercem cada vez mais um papel de mediação e de tradução da
realidade social" (Libâneo, Oliveira e Toschi. 2012:78).
          Esta relação acabou por desenvolver novos e diferentes meios de
produção, difusão e recepção de informações e conhecimentos. A internet
favorece a troca de informações e saberes. Estas novas relações, entre
tecnologias, saberes e indivíduos, acabaram por desenvolver uma nova
cultura, denominada Cibercultura (Lévy, 1999). A cibercultura é a cultura da
internet, do ciberespaço, marcada por pensamentos não lineares, pela
interatividade e pela interconectividade (Alves, 2004). 
          O jogo eletrônico comercial, ou videogame, se encaixa nas
dinâmicas da cibercultura. Este é um suporte cultural que une as
características gerais dos jogos (Huizinga, 2005) com tecnologias
microeletrônicas de diferentes mídias, como imagens e movimento, sons,
etc. Ele é um elemento da cultura contemporânea largamente conhecido
entre os jovens, e tem, portanto, grande apelo junto a eles. Entendemos
como muito produtiva a possibilidade da educação formal buscar meios de
incorporar estes suportes, como o videogame e a cibercultura, e suas
características em suas metodologias de ensino e aprendizagem.
           Ademais, é importante ressaltar que a cibercultura, e todos seus
recursos (inclusive videogames), são espaços nada seguros. estes
ambientes e suportes culturais são desenvolvidos com intencionalidades e
apresentam riscos e manipulações. Entretanto, cada vez mais o domínio
sobre as tecnologias de mídia se faz necessário para uma vida, social e
profissional, plena e integrada à sociedade contemporânea. Portanto,
entendemos que a escola tem um papel fundamental na preparação de
seus estudantes para esta realidade. Desta forma, ela deve tentar
desenvolver meios de incorporar e trabalhar com estas novas tecnologias e
realidades culturais. 

APRESENTAÇÃO
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        Sejam todos bem vindos. Este é um espaço dedicado à troca de
experiências relativas à utilização de jogos eletrônicos como recursos
didáticos em sala de aula. Nosso objetivo é compartilhar alguns
conhecimentos sobre estas tecnologias e suas potencialidades, e riscos,
quando pensadas como recursos didáticos (material didático auxiliar às
aulas regulares). 
          O foco deste espaço é a troca de experiências, de saberes e ideias,
entre colegas professores interessados em buscar meios de incorporar
jogos eletrônicos em sua prática pedagógica. O ambiente deste blog é
aberto é democrático. Todo saber é válido, acadêmico ou empírico. A
seção de comentários é um espaço destinado à troca e discussões sobre
este tema. Cada tópico tem seu próprio espaço de comentários, permitindo
aos visitantes participarem das discussões que mais os interessam.  
           Como professor de História, meu foco é em uso de jogos eletrônicos
comerciais como recursos didáticos no ensino de História da educação
básica. Porém, este espaço é dedicado à difusão de saberes e
experiências relativos à utilização de jogos eletrônicos como recursos
didáticos. Portanto, toda contribuição, de qualquer ramo do conhecimento
e modalidades de ensino são igualmente bem vindas e enriquecedoras. 
           Convidamos  todos os interessados a participarem de nossas
discussões e trocas de saberes. esperamos que este espaço seja
produtivo e colabore, de alguma forma, com o desenvolvimento de
diferentes recursos didáticos e com a melhoria de nossa prática. Mais uma
vez, sejam todos bem vindos.
   

            Este é um breve relato sobre uma aplicação concreta de um jogo eletrônico
comercial como recurso didático em uma relação formal...
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