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Resumo
Partindo do principio que é necessário situar do que se está falando na discussão sobre 

videogames  e  educação,  esse  artigo  aborda  a  proposta  de  Feuerstein  da  experiência  da 
aprendizagem mediada, e o papel do professor como mediador; discutindo também a utilidade, 
para a compreensão e uso dos videogames,  das propostas de uso de vídeo na sala de aula, 
apresentadas por  José Manuel Moran.

As discussões sobre videogames e educação tem sido cada vez mais frequentes. 

Não sei até que ponto isso indica a tomada de consciência de que esse objeto técnico 

voltado para o lazer já faz parte da cultura, e por isso não pode ser ignorado na busca 

dos educadores por auxílios para enriquecer sua atividade; ou se representa mais uma 

tábua de salvação para profissionais que não sabem o que fazer para manter a atenção 

dos alunos, ou que já sabem que são perdedores perante a internet, a televisão e outras 

mídias.

Ao  falarmos  de  educação  e  videogames,  antes  de  mais  nada,  estamos 

estabelecendo uma relação entre duas palavras e, por vício de formação semiótica, não 

vejo possibilidade de avançar nessa discussão sem antes ter clareza daquilo a que se 

referem essas palavras. Ou seja, não podemos continuar sem saber de qual videogame e 

de qual educação estamos falando.

A referência mais completa aos estudiosos que já deram definições de game nos 

levaria a Huizinga e Callois, mas dois artigos permitem situar esse assunto, o texto de 

Jesper  Juul  (2003),  constrói  um conceito  de game,  dicutindo os as principais  idéias 

sobre ao assunto, o texto de Costikyan (1994), embora não apresente essa construção 

lógica necessária ao discurso conceitual, indica dados que permitem identificar o objeto 

do qual estamos falando.

A definição de games proposta por Costikyan (1994) começa por negativas; em 

primeiro lugar game não é não é puzzle (palavra em inglês com significado mais amplo 

que quebra-cabeças) apesar existires puzzles nos games. O game não é brinquedo, pois 

os brinquedos não têm objetivos nem condições de vitória. Game não é narrativa, pois 

as narrativas são lineares e determinadas; por fim, games exigem participação.

Uma vez identificado o que não não são games, esse autor os define como: “Uma 

forma de arte em que os participantes tomam decisões para controlar recursos e atingir 



um objetivo”. Embora em minha opinião a presença da palavra arte, não contribui muito 

para  limpar  o  terreno  conceitual,  os  outros  aspectos  da  definição  são  muito 

esclarecedores.

Ao  falar  em  tomada  de  decisão ele  esta  enfatizando  um  tipo  específico  de 

interatividade,  que envolve escolhas em função de  objetivos.  Os  recursos  são aquilo 

com o que o jogador por contar  para chegar aos seus objetivos e que,  junto com o 

cenário e personagens são representados por signos que podem ser manipulados.

Essa definição é ampla o bastante para incluir vários jogos; para restringi-la aos 

videogames temos de recorrer à tecnologia que permite que esse tipo de jogo exista, seja 

computador  ou  console.  É  necessário,  entretanto,  que  tomemos  um  cuidado:  não 

podemos pensar no videogame como a transposição dos jogos para o ambiente digital. 

O que temos é um outro tipo de situação, com outros tipos de jogos.

Um jogo de paciência é uma transposição, mas o Tetris envolve uma dinâmica 

que  só  se  pode  obter  em um mundo  que  segue  regras  diferentes  daquelas  que  nós 

vivenciamos,  um  mundo  que  só  existe  no  computador.  Além  disso,  a  relação  dos 

videogames  com  a  sociedade  gera  uma  outra  ecologia,  pois  como  diz  Postman 

(1996:24), “uma nova tecnologia não acrescenta nem subtrai nada, altera tudo”

Os videogames, que pretende-se  relacionar com a educação, são aqueles que se 

destacam não somente  com relação  aos  ambientes  3d  navegáveis  e  o  realismo  das 

imagens, mas principalmente nas estruturas de jogos mais complexas. 

Como as regras são transformadas em algoritmos, o jogador não precisa decorar o 

que pode ou não pode fazer, por isso as regras e desafios podem ser mais complexos, 

exigindo em sua resolução o uso de vários operações mentais.

Hoff e Wechsler (2004:127), mostraram que em um videogame como o Tetris, 

simples  para os padrões atuais,  exige e  desenvolve  representação  espacial  dinâmica, 

atenção  visual  distribuída,  raciocínio  hipotético,  além  de  incentivas  processos 

metacognitivos, pois é necessário sempre repensar as estratégias.

Embora pareça difícil definir os videogames, ainda mais levando em consideração 

o quento essa área mudará com as interfaces predominante corporais, como as trazidas 

pelo Nintendo Wii. Definir a educação da qual estamos tratando não é tarefa menos 

fácil.

A  referência  pode  parecer  anacrônica,  em  um  meio  que  depende  de  uma 

tecnologia  digital  que  muda  constantemente,  mas  é  importante  retomar  a  idéia  de 

educação  contra  a  qual  Paulo  Freire  (1979)  lutava,  pois  isso  ajudará  a  situar,  por 



oposição a esse conceito, aquele do qual partimos. Ele se opunha à “concepção bancária 

da educação”, segundo a qual 

 “a educação passa a ser “o ato de depositar”, no qual os alunos  
são os depósitos e o professor aquele aquele que deposita. Em lugar de  
comunicar,  o  professor  dá  comunicados  que  os  alunos  recebem 
pacientemente, aprendem e repetem. [...] . Na concepção bancária da 
educação,  o  conhecimento  é  um dom concedido  por  aqueles  que  se  
consideram como seus possuidores  àqueles  que eles  consideram que 
nada sabem”.

Nessa concepção, a educação é somente transmissão de conhecimento e, assim, 

uma  máquina  de  ensinar  que  operacionalize  as  propostas  de  Skinner,  como  alguns 

softwares educacionais e de treinamento, pode ser considerada um ótimo instrumento de 

ensino e, nesse caso, o professor é acessório. Em outro conceito de ensino temos uma 

outra compreensão do que constitui a tarefa do professor.

Em seu método, Paulo Freire (1979) propõe para um grupo de alfabetizandos uma 

imagem  representando  situação  existencial,  a  qual  num  trabalho  de  decodificação 

permite  o levantamento  de temas geradores,  a partir  dos quais  ocorre  o trabalho de 

alfabetização. Nessa situação, o professor é responsável pela proposição de situações de 

aprendizagem. Não muito diferente co que ocorre com a Experiência da Aprendizagem 

Mediada, proposta por Feuerstein.

Gomes  (2002),  em um livro  dedicado  a  apresentar  a  proposta  pedagógica  de 

Feuerstein,  traça  uma  relação  entre  o  construtivismo  de  Piaget,  a  abordagem 

sócio-histórica de Vigotsky e a experiência da aprendizagem mediada de Feuerstein.

Partindo da idéia de que o  desenvolvimento da cognição depende da interação 

entre o indivíduo e o meio ambiente, Feuerstein (2000:2) afirma que essa interação pode 

ser  direta  ou,  “através  de  uma  experiência  mediada  de  aprendizagem que  requer  a 

presença e a atividade de um ser humano para filtrar, selecionar, interpretar e elaborar 

aquilo que foi experimentado”

Ampliando o esquema de Piaget, a  teoria de aprendizagem mediada afirma que 

entre o estímulo e o organismo e, entre esse e a resposta, existe sempre um ser humano 

que faz um papel de mediador. Isso é feito quando esse mediador chama a atenção para 

alguma informação específica,  ajuda a estabelecer  relações,  mostra  forma correta  de 

escrever ou falar uma palavra, etc. Ou, nas palavras de Feuerstein (2000:2):

Assim, um ser humano, intencionalmente, deve colocar-se entre o  
estímulo e a resposta do aprendiz, com a intenção de mediar o estímulo  
ou a resposta do aprendiz. Isto é mediação no sentido de que a situação  
(estímulos  e  respostas)  é  modificada  pela  intensidade  da  qualidade,  



pelo  contexto,  pela  freqüência  e  pela  ordem  e,  ao  mesmo  tempo,  
desperta, no indivíduo, a vigilância, a consciência e a sensibilidade. 

Esse  mediador,  pode  ser,  o  pai,  a  mãe,  a  babá  ou  o  jardineiro,  mas 

profissionalmente essa tarefa cabe ao professor, que não pode desenvolver sua tarefa 

sem algum planejamento, pois é ele quem deve selecionar qual situação será mediada. 

Deve ter  intensão  pedagógica,  colaborar  para  gerar  reciprocidade  no  aluno,  atribuir 

significado ao material trazido e à atividade que será desenvolvida, mostrando que os 

conceitos aprendidos transcendem a situação dada,  podendo ser aplicados em outras 

situações. Ao fazer isso o professor estará oferecendo uma experiência de aprendizagem 

mediada, pois os critérios de mediação propostos por Feuerstein (são intencionalidade e 

reciprocidade,  como duas ações integradas que formam um só critério,  significado e 

transcendência (Mentis,2002:26).

Se é o professor quem escolhe a situação que será mediada,  qualquer situação 

pode servir para o aprendizado e, assim, os videogames podem compor situações de 

aprendizagem.

A  questão  que  isso  traz  é  que,  ao  invés  de  falarmos  somente  sobre  jogos 

educativos, ou seja, produzidos com a intenção de ter um uso educacional, deveríamos 

pensar  em como os  games  podem ser  utilizados  na educação, ou ainda,  o  que eles 

ensinam, mesmo quando não são educacionais.

Embora  existe  uma  literatura  específica  sobre  educação  e  games,  pretendo 

recordar um texto de José Manuel Moran (1995) que discute o uso do vídeo na sala de 

aula  e  no  qual  podemos  encontrar  grandes  semelhanças  com  a  discussão  sobre  o 

videogame  na  educação,  a  tal  ponto  que  se  trocarmos  a  palavra  “vídeo”  por 

“videogame” na maioria das vezes a frase descreve uma situação atual. 

Logo no início do texto, os comentários do autor sobre as espectativas do uso do 

vídeo  na  educação  que  não  diferem do que  acontece  com os  videogames.  Ele  diz: 

“finalmente  o  vídeo  está  chegando  à  sala  de  aula.  E  dele  se  esperam,  como  em 

tecnologias  anteriores,  soluções  imediatas  para  os  problemas  crônicos  do  ensino-

aprendizagem”. Da mesma maneira, continua atual o seu comentário sobre o significado 

do vídeo para o aluno: “vídeo, na cabeça dos alunos, significa descanso e não "aula", o 

que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso”.

Encontramos muitas outras similaridades e podemos arriscar a previsão de que 

quando os games tiverem entrado mesmo na sala de aula, os usos inadequados serão 

parecidos com os que ele identifica no vídeo, como o Vídeo-tapa buraco e o  Vídeo-

enrolação



Embora a linguagem dessas duas mídias seja muito diferente, o levantamento das 

características do vídeo chama atenção por também servirem ao videogame:

O  vídeo  nos  seduz,  informa,  entretém,  projeta  em  outras  
realidades  (no  imaginário)  em  outros  tempos  e  espaços.  O  vídeo 
combina  a  comunicação  sensorial-cinestésica,  com  a  audiovisual,  a  
intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa 
pelo  sensorial,  pelo  emocional  e  pelo  intuitivo,  para  atingir  
posteriormente o racional

A leitura desse texto deixa alguns desafios: verificar se as propostas para uso do 

vídeos  são  adequadas  ao  uso  dos  videogames,  e  como  é  possível  adapta-las,  pois 

existem grandes diferenças entre esses dois fenômenos. De imediato temos que o vídeo 

permite uma apreciação coletiva e seu tempo pode ser controlado pelo professor, por 

isso aconselha-se que o tempo de exibição do vídeo seja pequeno. Embora seja possível 

ver  pessoas  jogando  a  experiência  do  jogar  é  individual,  além  disso  o  tempo  do 

videogame dificilmente pode ser controlado.

Dentre  os  usos  apontados  por  Moran  para  o  vídeo,  acredito  que  videogame 

poderia funcionar como sensibilização “para despertar a curiosidade, a motivação para 

novos temas”. Não tenho certeza se video-game funcionaria como ilustração, pois para 

isso o video parece mais  adequado, mas ele encontra  sua aplicação exemplar  ao ser 

usado como simulação.

O videogame pode ser  usado também como  produção,  principalmente  como 

intervenção através da modificação de games existente, o que atualmente é facilitado 

pela existência de ferramentas de modificação que acompanham a maioria videogames. 

Para isso o professor precisa perder medo do videogame, e só depois deveria fazer o que 

diz Moran sobre o vídeo: “perder o medo, o respeito ao vídeo assim como ele interfere 

num texto  escrito,  modificando-o,  acrescentando  novos  dados,  novas  interpretações, 

contextos mais próximos do aluno”.

Outra aprendizagem que podemos tirar de seu texto são as dinâmicas de análise 

propostas  como estratégia  de mediação  para aproveitar  o  video didaticamente.  Uma 

delas é a  Análise em Conjunto  de algumas partes do vídeogame, mas é importante 

lembrar que o professor é um mediador e , como tal, “não deve sre o primeiro a dar a 

sua opinião, principalmente em matérias controvertidas, nem monopolizar a discussão, 

mas tampouco deve ficar em cima do muro.”

O autor mostra muitas outras estratégias de análise, que são específicas do vídeo, 

mas  como  indicação  geral  vale  retomar  os  critérios  apresentados  por  Feuerstein, 

principalmente o de significado e de transcendência. O professor deve ter clareza do 



motivo  de  usar  um jogo ou  outro,  deve  colaborar  para  que  o  aluno  compreenda  o 

significado da experiência  e que faça a transcendência gerando insights que permitam 

ver a estrutura do jogo ocorrendo em outros fenômenos, seja nos aspectos dos assuntos 

estudados, ou na vida em geral.

Estamos sempre aprendendo, no ambiente  escolar,  em conversas ou através de 

jogos. mas nem sempre temos consciência disso. O professor deve colaborar para criar 

essa consciência de que houve alguma mudança entre antes e depois da participação do 

jogo. Esse é o papel  do mediador  e,  para fazer isso,  ele  pode trabalhar com muitas 

estratégias,  mas  poucas  me  parecem  mais  adequadas  que  um  debate,  mediado  e 

direcionado, através de perguntas que estimulem e direcionem o pensamento do aluno.

O videogame na aprendizagem não é somente um jogo, ele não pode perder sua 

função principal de divertir mas, através dessa função e por causa dela, é possível sua 

apropriação didática. O que envolve principalmente um trabalho de mediação. 

Se o videogame pode permitir uma aprendizagem não intencional, o videogame 

na educação depende de muita mediação para tornar consciente o que se aprende, tarefa 

nada fácil, pois se trata de outro jogo.
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