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Resumo 

 

Os jogos eletrônicos, como artefatos culturais de considerável influência na sociedade 

contemporânea, cumprem importante papel na criação de novos costumes sociais e também 

na manutenção dos costumes sociais, assim como outros artefatos (e.g., livros, jornais, TV) 

têm feito por muito tempo. Neste artigo, nós discutimos este papel considerando os jogos 

eletrônicos sob as lentes de dois conceitos, alterização (othering) e tecnopólio, e enfocamos 

como estes conceitos demandam que aprofundemos nossa compreensão da ética dos jogos 

eletrônicos. Um importante elemento no processo de manutenção de costumes sociais reside 

na construção de identidades. Como no caso dos outros artefatos mencionados acima, 

consideramos aqui que a construção e manutenção de identidades dentro dos jogos eletrônicos 

envolve necessariamente um processo de alterização, isto é, um processo pelo qual, quando 

significamos e identificamos a ‘Nós mesmos’, criamos (e, com freqüência, marginalizamos) 

‘Outros’. Além disso, discutimos como jogos eletrônicos, em virtude de sua popularidade e 

larga presença nos dias de hoje, podem desempenhar papel importante na legitimação do 

tecnopólio, entendido como um regime totalitário relacionado à tecnologia e ao seu lugar em 

nossas sociedades. Para discutir como jogos eletrônicos se entrelaçam com nossos processos 

de construção de identidades e estabelecimento de outros no ambiente do tecnopólio, 

precisamos compreender sua ética. Compreender a ética dos jogos eletrônicos é ir além, 

contudo, da controvérsia sobre os possíveis efeitos que sua reprodução da violência pode 

exercer nos jogadores. O foco principal dessa discussão deve estar, em nossa visão, sobre 

como a ética dos jogos eletrônicos se relaciona com seu papel na formação da cidadania dos 

jogadores. Por fim, este debate sobre a ética e a cidadania dentro dos jogos eletronicos pode 

ser vinculada, de modo proveitoso, a abordagens CTS e culturalmente sensiveis na educação 

científica. 

Palavras-chave: Jogos Eletrônicos, Ética, Alterização, Tecnopólio, Currículo Ciborgue, 

Educação Multicultural, CTS, Educação Científica. 
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Abstract 

 

Video games, as cultural artifacts of considerable influence in contemporary society, have an 

important role in the create of new social customs and also in the maintenance of social 

customs, just as other artifacts (e.g., books, newspapers, television) have for a long time, and 

also.  In this paper, we discuss this role by considering video games under the lens of two 

concepts, othering and technopoly, and focus on how these concepts demand that we deepen 

our understanding of the ethics of video games. An important element in the process of 

maintaining social customs lies in the construction of identities. As in the case of the other 

aforementioned artifacts, we conceive here that the construction and maintenance of identities 

within video games necessarily involves a process of othering, that is, a process through 

which, when signifying and identifying ‘Ourselves’, we create (and, often, marginalize) 

‘Others’. Moreover, we discuss how video games, on account of its popularity and pervasive 

presence in current times, can play an important role in the legitimation of the technopoly, 

understood as a totalitarian regime related to technology and its place in our societies. To 

discuss how video games are intertwined with our processes of building identities and 

establishing Others in the technopoly environment, we need to understand their ethics. 

Understanding the ethics of video games, however, is to go beyond the controversy of the 

possible effects that their reproduction of violence can exert in the players. The main focus of 

this discussion should lie, in our view, in how the ethics of video games is related to their part 

in the formation of the players’ citizenship. Finally, this debate on ethics and citizenship 

within the electronic games can be fruitfully related to STS and culturally-sensitive 

approaches to science education. 

 

Keywords: Videogames, Ethics, Othering, Technopoly, Curriculum, Cyborgs, Multicultural 

Education, STS, Science Education. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente trabalho é derivado de um projeto de mestrado que, em sua concepção inicial, era 

intitulado “Jogos Eletrônicos como uma Ferramenta de Aprendizagem Significativa para o 

Ensino de Ecologia e Evolução”. Este projeto inicial nasceu no contexto de uma iniciativa 

mais ampla, voltada para o desenvolvimento de um jogo eletrônico educativo inicialmente 

denominado SIMDUNAS e, atualmente, Calangos, com financiamento aprovado na Chamada 

Pública MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006. Este projeto mais 

amplo foi concebido a partir da colaboração entre o Grupo de Pesquisa em História, Filosofia 

e Ensino de Ciências Biológicas (GPHFECB – UFBA) e pesquisadores do Departamento de 

Tecnologia da UEFS, do Laboratório de Vertebrados Terrestres, do Instituto de 

Biologia/UFBA, do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Formação de Professores, do 

Instituto de Química/UFBA, e do Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSIn – UniSantos). 

Calangos é um jogo educativo destinado principalmente aos estudantes de nível médio de 

escolaridade e tem como propósito servir como ferramenta de apoio ao ensino e à 

aprendizagem de ecologia e evolução. Ele pode ser baixado neste endereço, 

http://calangos.sourceforge.net/. 

O projeto de mestrado inicialmente planejado não pôde, contudo, ser realizado, uma 

vez que, em virtude da escala temporal de um projeto de pesquisa e desenvolvimento (P & D), 

o jogo eletrônico não ficou pronto num prazo viável para que a pesquisa proposta fosse levada 

a cabo. Este momento de dificuldade se constituiu, contudo, numa oportunidade de 

desenvolver um novo projeto, que se debruçou sobre os fundamentos teóricos do uso de jogos 

eletrônicos educacionais em sala de aula, em diálogo com a literatura sobre educação 

científica multicultural e currículo. A decisão de desenvolver este projeto, de natureza teórica, 

foi devida a uma percepção que construímos gradativamente, à medida que desenvolvíamos o 

projeto original, da necessidade e relevância de mobilizar distintos campos de pesquisa, como 

a educação multicultural (e.g., LEE; LUYKX, 2006; BANKS, 2008) e educação científica 

(e.g., EL-HANI; MORTIMER, 2007; AIKENHEAD, 2009) para aprofundar a compreensão 

sobre o papel que os jogos eletrônicos podem desempenhar no processo de ensino e 

aprendizagem. Similarmente, tornou-se clara, para nós, a contribuição que diversas noções 

teóricas poderiam dar para a construção de tal compreensão, como, por exemplo, as de 

tecnopólio (POSTMAN, 1993), alterização (GROVE; ZWI, 2006), currículo ciborgue 

(GREEN; BIGUM, 2008) e ética dos jogos eletrônicos (SICART, 2009).  Todos esses campos 

de pesquisa e noções teóricas mobilizados muito pouco ou nada aparecem na literatura sobre 
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os jogos eletrônicos em educação (e.g., ABT, 2002; ALVES, 2005, BOGOST, 2007; GEE, 

2004; 2007; PRENSKY, 2006; 2007; MOITA, 2007; SHAFFER, 2008; MATTAR, 2010). 

Assim, é objetivo da presente dissertação trazer novas perspectivas para a pesquisa sobre 

jogos eletrônicos educacionais através da aproximação deste campo de investigação com 

debates que ocorrem dentro das pesquisas em educação multicultural, educação científica e 

currículo. Mais especificamente, pretendemos discutir o papel dos jogos eletrônicos na 

formação dos seus jogadores como cidadãos, com ênfase sobre o modo como eles dialogam 

com o ensino de ciências. 

 Antes de justificar a importância dos campos de pesquisa e das noções teóricas 

mencionadas acima para o debate sobre os jogos eletrônicos em educação, é importante 

salientar o porquê do interesse de pesquisar sobre tais jogos no contexto da educação 

científica. Os jogos eletrônicos têm causado grande sensação desde alguns anos atrás. O 

mercado de jogos eletrônicos vem movimentando bilhões de dólares todo ano, com recordes 

de venda quebrados a cada ano e produções cada vez mais megalomaníacas. Além disso, é 

possível encontrar jogos eletrônicos sendo utilizados em distintas áreas de interesse, como o 

marketing, a fisioterapia, a força militar e, inclusive, a educação (MENDES, 2006; ALVES, 

2005). O jogo eletrônico é um importante ‘veículo’ na disseminação e consolidação da Era da 

Informação e da Simulação (ALVES, 2005), na qual vivemos, sendo um dos vetores que 

conduzem à emergência de uma nova geração de cidadãos, baseada na cultura da simulação. 

Sob essa perspectiva, o jogo eletrônico pode ser encarado como um artefato cultural de 

grande influência nas sociedades atuais e, no que tange à pesquisa em educação, também no 

currículo extra-escolar, que Green e Bigum (2008) alcunham de ‘currículo ciborgue’. O 

‘currículo ciborgue’ consiste num ‘currículo em curso’ no qual tem lugar o desenvolvimento 

intelectual e cognitivo do sujeito para além do domínio das escolas. O termo ‘ciborgue’, 

referente ao sujeito engajado neste currículo, resgata o conceito de ciborgue de Haraway 

(2000), que traz a figura do humano pós-moderno hibridizado com a máquina. Para Green e 

Bigum, na época, esta máquina era a televisão. Porém, Bruni (2008) propõe uma 

ressignificação da noção de currículo ciborgue, ao considerá-lo em conexão com os jogos 

eletrônicos, tomando como base para sua interpretação a compreensão de ciborgue concebida 

por Clark (2003). Segundo Clark, ser ciborgue é uma condição inata do ser humano. Desde 

seu nascimento, uma criança incorpora mais e mais tecnologias aos seus processos cognitivos, 

como a linguagem, que pode ser ainda considerada a maior tecnologia humana.  

A noção do currículo ciborgue aponta a importância das atividades desenvolvidas pelo 

indivíduo fora da escola. E, mais, aponta para a presença na sala de aula de uma diversidade 
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de indivíduos, que desenvolvem seus particulares currículos ciborgues. Sob este aspecto, a 

abordagem multicultural se mostra promissora como uma contribuição para o debate sobre 

jogos eletrônicos educacionais, por propiciar à pesquisa em educação, entre outras coisas, 

uma visão mais atenta e reflexiva sobre a diversidade cultural (incluindo o currículo ciborgue) 

que povoa as salas de aulas. Essa visão multicultural das salas de aula se desdobra, por 

exemplo, em reflexões sobre a identidade do estudante, a ética e a cidadania. As contribuições 

de tais reflexões, quando vistas sob as lentes das noções de alteridade e tecnopólio, se tornam 

ainda mais evidentes. A lente da alterização nos faz dar conta de como a nossa identidade é 

determinada à medida que determinamos o outro, ou seja, de que a identidade do sujeito não é 

definida apenas desde dentro dele mesmo, mas sim através de relações sociais e de poder. É 

no pertencimento a comunidades sociais que a identidade ganha significado, sendo construída 

e reconstruída no fluxo das relações.  

Já a lente do tecnopólio1, formulada por Postman, nos apresenta uma sociedade 

submetida a uma condição cultural caracterizada pelo totalitarismo tecnológico. Este é um 

estado em que os indivíduos já não confiam em seus próprios juízos e pontos de vista, mas 

apenas em índices e estatísticas, e as conseqüências éticas e sociais da implementação de 

inovações científicas e tecnológicas não são freqüentemente discutidas. Assim, atenta ao que 

as lentes da alterização e tecnopólio nos mostram, a abordagem multicultural dentro da sala de 

aula de ciências propicia um espaço para o debate sobre as ciências e as tecnologias que 

fazem parte do cotidiano dos professores e estudantes, incidindo tanto sobre os processos de 

alterização quanto sobre a relação entre os sujeitos e sua imersão no tecnopólio. Por conta 

disso, entendemos que as abordagens como a educação científica ‘culturalmente sensível’ 

(EL-HANI; MORTIMER, 2007) e CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) (AIKENHEAD, 

2009), apesar desta última não ser necessariamente uma abordagem multicultural, são 

promissoras, pois levam em conta tanto as particularidades dos estudantes quanto à 

necessidade e comprometimento de que na aula de ciência deve-se se ensinar ciência. Assim, 
                                                
1 É importante destacar que noção de tecnopólio, proveniente de Postman (1993), é utilizada aqui com 
moderação. Procuramos não levar ao extremo a perspectiva pessimista, quase apocalíptica, que este autor lança 
sobre a sociedade contemporânea. A noção do tecnopólio é utilizada por nós para caracterizar uma sociedade 
movida por uma fixação exacerbada nos avanços tecnológicos e nos discursos cientificistas. No entanto, este é 
um aspecto dentre vários que poderiam ser destacados nas sociedades atuais. Ainda assim, trata-se de um aspecto 
importante, que coexiste conosco e influencia substancialmente nossas vidas, tanto num sentido negativo, quanto 
num sentido positivo. Afinal, ao criticar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, não podemos perder de 
vista as contribuições provenientes dos avanços científicos e tecnológicos. Estas contribuições positivas são 
negligenciadas por Postman, que se dedica a apenas descrever a sociedade contemporânea, principalmente a 
estadunidense, da qual o autor é cidadão, como degenerada pelo regime do tecnopólio. É importante relembrar, 
também, que consideramos que os malefícios decorrentes de uma confiança exagerada na ciência e na tecnologia 
podem ser apreciados criticamente e até contrabalançados por processos educativos que têm lugar tanto de 
dentro quanto fora da escola. 
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sob um ensino de ciências contextualizado e culturalmente sensível, se busca criar de maneira 

semelhante um espaço de diálogo entre professores e estudantes.  

No presente trabalho, também é discutido o papel dos jogos eletrônicos na superação 

do tecnopólio, apesar de eles serem artefatos tecnológicos e culturais que, como outras mídias 

de ampla e profunda influência social (e.g., livro, rádio, televisão e Internet), estão a serviço 

deste regime, mantendo e criando, entre outras coisas, novas alteridades em prol das relações 

de poder que permeiam o tecnopólio. No entanto, atentos à capacidade dos jogos eletrônicos 

de instruírem (ABT, 2002) e de serem persuasivos (BOGOST, 2007), podemos pensar em 

outros meios para que sirvam ao interesse de superar o tecnopólio, formando cidadãos 

socialmente responsáveis e atuantes. Desta forma, pensar sobre a ética dos jogos eletrônicos 

(SICART, 2009) se torna relevante para entender melhor o papel e a influência dos jogos 

eletrônicos nos mais diversos tipos de jogadores, que são hoje uma parte relevante de nossa 

sociedade.  

 Para dar conta dos objetivos da pesquisa, dos campos de investigação e das noções 

teóricas mencionadas acima, esta dissertação é composta de três capítulos, além de uma 

conclusão geral. É importante destacar que cada capítulo foi desenvolvido no formato de 

artigo. Porém, os capítulos fazem referência entre si, com o cuidado de evitar repetições 

desnecessárias (salientando-se que, em alguns casos, elas são inevitáveis), de modo a 

constituírem um todo integrado. Esta apresentação busca, inclusive, oferecer uma visão 

panorâmica da dissertação como um todo, de modo a facilitar a navegação do leitor pelos 

capítulos que a compõem, tendo em vista suas mútuas relações. Quanto às referências, 

optamos por compor uma única lista, ao final da dissertação, com todos os trabalhos citados 

nesta apresentação, nos três capítulos e na conclusão geral. 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar o papel dos jogos eletrônicos na 

nossa sociedade, caracterizando-os não apenas como artefatos tecnológicos, mas também 

como artefatos culturais proeminentes. Além disso, é apresentada a faceta educacional dos 

jogos eletrônicos, aliada à noção de currículo ciborgue (GREEN; BIGUM, 2008), 

ressignificada para uso no contexto de tais jogos (BRUNI, 2008). Este capítulo teve uma 

versão inicial com o mesmo título (MUÑOZ, 2009) aprovada e apresentada no VII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), que ocorreu em Florianópolis, em 

Novembro de 2009. 

 O segundo capítulo tem como objetivo enriquecer o debate sobre os jogos eletrônicos 

a partir de suas relações com a controvérsia entre abordagens multiculturalistas e 

universalistas no campo da educação científica (e.g., COBERN; LOVING, 2001; EL-HANI; 
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MORTIMER, 2007), introduzindo, para este propósito, as noções de alterização e tecnopólio. 

É apresentada uma visão geral sobre a educação multicultural, atentando principalmente para 

a questão do papel do currículo escolar na formação da identidade do indivíduo (SILVA, 

1999). Além disso, mais especificamente, é discutida a importância da educação multicultural 

no ensino de ciências, a fim de superar o abismo entre as crenças e compreensões que o 

estudante tem de seu mundo e à compreensão de mundo segundo o discurso científico 

apresentado em sala de aula. Essas perspectivas são consoantes não só com a noção de 

alterização, no processo de construção da identidade do sujeito, mas também com a noção de 

tecnopólio. Afinal, a noção de tecnopólio destaca o currículo como o mais importante artefato 

tecnológico, com o objetivo de organizar, delimitar e legitimar conteúdos e fontes de 

informação específicas que terão incidência sobre a formação do sujeito (POSTMAN, 1993). 

 Por fim, o terceiro capítulo aprofunda a discussão sobre os jogos eletrônicos a partir 

das noções de alterização e tecnopólio trabalhadas no capítulo 2. Sob as lentes destas duas 

noções, a reflexão sobre os jogos eletrônicos nos exige pensar sobre a sua ética. A ética dos 

jogos eletrônicos (SICART, 2009), por sua vez, nos propicia tratar de seu papel na educação 

dos jogadores para a cidadania. Além disso, as considerações sobre a ética dos jogos 

eletrônicos nos mobilizam para que pensemos, também, na necessidade de discutir, dentro das 

aulas de ciências, a ética científica. Desse modo, podemos retomar a defesa, apresentada no 

capítulo 2, de uma abordagem multicultural instrucional e da abordagem CTS na educação 

científica, ou seja, de um ensino de ciências contextualizado segundo a realidade dos 

estudantes e sensível à cultura destes, mas que, ao mesmo tempo, não deixe de cumprir seu 

papel de dar acesso, aos estudantes, a condições de possibilidade de compreensão das idéias 

científicas. Afinal, uma educação que integre as abordagens multicultural e CTS, poderá 

oferecer aos estudantes a possibilidade de melhor compreender e atuar como cidadão num 

mundo que é, ao mesmo tempo, do ‘tecnopólio’ e de uma vasta pluralidade cultural que 

mobiliza suas identidades através da ‘alterização’. 
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CAPÍTULO I 
 

 
POR QUE TER JOGOS ELETRÔNICOS EM SALA DE AULA? 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os jogos eletrônicos vêm ganhando nos últimos anos grande importância na indústria de 

entretenimentos, chegando a superar, em alguns casos, os lucros da indústria cinematográfica, 

como ocorreu em 1998 nos Estados Unidos (MENDES, 2006). No ano 2000, após 

aproximadamente 25 anos de existência de jogos eletrônicos como produtos de consumo, “os 

lançamentos de títulos de jogos e de videogames rivalizaram [...] com as estréias de filmes da 

indústria cinematográfica estadunidense” (ibid., p. 15, grifo no original). Já há algum tempo, a 

indústria cinematográfica anda de ‘mãos dadas’ com a indústria de jogos. Por exemplo, em 

1982, foram lançados tanto o filme E.T. de Steven Spielberg, quanto o jogo correspondente 

pela Atari. Apesar do fracasso desse jogo, tal prática ainda persiste e se tornou comum. Este 

‘casamento’ não se limita apenas à produção simultânea de um filme e do seu respectivo jogo, 

mas também envolve intercâmbios entre estilos narrativos dos jogos eletrônicos e dos filmes 

(ALVES, 2005).  

No Brasil, também se pode observar um significativo crescimento na indústria de 

jogos eletrônicos2. Em 2008, o faturamento com a produção de jogos e consoles3 em nosso 

país foi de 87,7 milhões de reais. Houve, em relação a 2007, um crescimento de 31% na 

produção de jogos e de 8% na produção de consoles. A causa desse crescimento se deve ao 

fato de os jogos estarem “envolvidos com o consumo, com o marketing, com a educação, com 

a escola, com a Internet, com a mídia, [...], com o nosso cotidiano, com a nossa vida” 

(MENDES, 2006, p. 12).  

Para compreender esse fenômeno de proliferação dos jogos eletrônicos, não deve ser 

deixada de lado a sua identidade primária, ou seja, o fato de que se tratam de jogos, e, 

conseqüentemente, o fato histórico de o jogo se fazer presente na humanidade com o início da 

                                                
2 Abragames - Pesquisa Abragames: A Indústria Brasileira de Jogos Eletrônicos (julho/2008) 
<http://www.abragames.org/docs/cursos_jogos.pdf>. Acesso em 24.abr.2009. 
3 Consoles de videogames são aparelhos eletrônicos capazes de executar jogos eletrônicos, que podem estar 
contidos em cartuchos ou discos de leitura óptica, como CDs, DVDs e Blu-Ray, por exemplo. 
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própria “evolução do homem, antes até de serem estabelecidas normas e regras de 

convivência” (ALVES, 2005, p. 17). Desta perspectiva, também apresentada por Huizinga 

(2001), o jogo anteviu a própria cultura. Na verdade, o jogo antecedeu os próprios humanos, 

já existindo entre outros animais, como os demais grandes primatas. Como escreve Huizinga, 

“mesmo em suas formas mais simples, [...], o jogo é muito mais do que um fenômeno 

fisiológico ou um reflexo psicológico. [...] No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que 

transcende as necessidades imediatas da vida e confere sentido à ação” (ibid., p. 4). 

Assim, o jogo, como um elemento que constitui a nossa cultura, não deve ser 

compreendido como uma mera atividade que se encerra no seu próprio ato. Ao contrário, ele 

transcende o seu momento. Ele promove o desenvolvimento social, emocional e cognitivo do 

indivíduo. E, por conseqüência, é também um ‘meio’ de transformação cultural (MENDES, 

2006). Estes papéis do jogo ganham especial proeminência na Era da Informação e da 

Simulação (ALVES, 2005), que vivemos intensamente nos dias de hoje. O jogo eletrônico é 

um importante ‘veículo’ na sua disseminação e consolidação, sendo um dos vetores que 

conduzem à emergência de uma nova geração de cidadãos, baseada na cultura da simulação. 

Os jogos eletrônicos tiveram origem em meados do século XX, quando transitávamos 

da Era Industrial para a Era da Informação. Naquela época, o mundo passava por grandes 

eventos históricos e testemunhava notáveis avanços tecnológicos que conduziram ao 

momento que vivemos hoje, entre eles, a Segunda Guerra Mundial, que apresentou ao mundo 

as primeiras armas atômicas e os primeiros computadores. Logo depois, em 1958, dentro do 

laboratório de pesquisa militar de Brookhaven, nos Estados Unidos, surgiu o primeiro jogo 

eletrônico, criado pelo físico William Higinbotham, que havia trabalhado na primeira bomba 

atômica4. 

Os jogos eletrônicos nasceram, pois, em meio a um século de intensas transformações. 

Em cem anos, passamos da construção da primeira teoria científica sobre a herança 

largamente aceita, com a genética mendeliana, para a clonagem e o seqüenciamento do 

genoma humano; da criação do primeiro avião para as naves espaciais; da granada moderna 

para a bomba atômica (em menos de meio século) etc. Este sentido frenético das mudanças 

sofridas pelo mundo não diz respeito apenas aos aspectos tecnológicos, mas também sócio-

políticos. Entre estas últimas mudanças, podemos ressaltar duas guerras mundiais em menos 

de meio século (além de muitas outras guerras que nos assombram até os dias de hoje), 

                                                
4 The First Video Game? <http://www.bnl.gov/bnlweb/history/higinbotham.asp>. Acesso em 27.nov.2010. 
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ditaduras que eclodiram e caíram em diversos países, transformações substanciais da ordem 

econômica mundial, a queda do muro de Berlim e, por conseguinte, da cortina de ferro etc. 

Estes eventos e mudanças desencadearam novas formas de ver o mundo, de encarar os 

conhecimentos produzidos por nós mesmos, de entender a natureza da ciência, de lidar com a 

diversidade cultural que a tecnologia nos ‘impôs’, na medida em que tornou as várias culturas 

humanas cada vez mais próximas. Neste zeitgeist multicultural, diverso, complexo, 

controverso e polissêmico, os jogos eletrônicos têm um papel crucial na formação dos 

cidadãos de nossa época. 

Essa era nos vem apresentando uma infinidade de novas alternativas de interação e 

acesso às informações (e.g., e-commerce, e-mail, net banking, redes sociais na internet), 

graças aos avanços e à difusão tecnológica. Vivemos entre cliques em atalhos (links) ou 

botões, menus pop-up que saltam na tela, ‘arrastes’ de ícones, hipertextos, videoconferências, 

criações de personagens virtuais ou até de toda uma vida virtual (e.g., Second Life5). 

Acompanhando todas estas novidades, como é dito por Jenkins (2003), crianças e 

adolescentes vêm naturalmente executando diversas tarefas paralelas, como ver televisão, 

fazer seus deveres de casa, conversar com seus amigos pelo bate-papo (chat), baixar arquivos 

(downloads) e ficar atento às suas caixas de correio eletrônico (e-mail) etc. As novas gerações 

são, hoje, capazes de fazer tudo isto ao mesmo tempo! Em conseqüência dessa avalanche de 

informações disponibilizadas nas mais variadas mídias, as novas gerações vêm, através do uso 

constante desses meios, desenvolvendo novas competências. Entre elas, temos “o rápido 

processo de informação, formação de novas conexões entre separadas esferas do 

conhecimento, e filtragem do complexo campo para discernir aqueles elementos que 

demandam atenção imediata” (ibid.). 

Depois dessa rápida apresentação panorâmica da panacéia em que estamos imersos, 

voltamos agora a atenção para a educação. Neste contexto, uma série de perguntas pode 

emergir em nossas mentes: ‘As metodologias de ensino aplicadas em sala de aula têm 

acompanhado todas essas mudanças? Ou pelo menos, elas vêm passando por mudanças 

relevantes diante destas novas circunstâncias?’; ‘Os currículos têm se mostrado adequados à 

realidade em que os estudantes de hoje vivem?’; em resumo, ‘Estamos formando cidadãos 

aptos a transitar por essa nova era?’. Uma série de autores tem se debruçado sobre este tema 

(e.g., POSTMAN; WEINGARTNER, 1969; SILVA, 1999; AIKENHEAD, 2003; SCHULZ, 

2009).  

                                                
5 Second Life: Your World. Your Imagination. <http://secondlife.com/>. Acesso em 24.abr.2009. 
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Além do problema da incompatibilidade entre os currículos e a realidade em mutação, 

enfrentado pela educação em geral, a educação em ciências sofre de mais uma outra 

incompatibilidade, relativa à conexão entre o modo como a educação científica geralmente 

tem lugar nas escolas e universidades e a compreensão sobre a natureza da ciência que a 

história e a filosofia das ciências do século XX nos legaram. Até o presente, a educação 

científica, tal como levada a cabo nas instituições de ensino, pouco acompanhou as 

significativas mudanças e debates nestes campos, em geral retratando os produtos da 

investigação científica como um conjunto de conhecimentos indubitáveis, absolutamente 

verdadeiros, resultando de um método rígido e infalível. Não por acaso, tem sido bastante 

debatida, até os dias de hoje, a necessidade e os modos de inclusão das dimensões filosóficas, 

históricas e sociológicas das ciências na educação científica (ALTERS, 1997; ABD-EL-

KHALICK; LEDERMAN, 2002; COBERN; LOVING, 2001; GIL-PÉREZ et al., 2001; 

GRECA; FREIRE JR., 2004). 

Há um ‘arsenal’ tecnológico disponível e promissor para fins educacionais 

(SCHATER, 1999; ALLEN; SEAMAN, 2007). Parece necessário, contudo, dar conta da 

promessa de seu uso, de modo a contribuir para o engajamento cognitivo da nova geração de 

estudantes da qual falamos acima, diante de um sistema escolar que é ainda marcado por 

maneiras anteriores de lidar com a informação. Entre as ferramentas disponíveis, temos, por 

exemplo, diversos ambientes virtuais para educação à distância, como laboratórios virtuais 

(e.g., LVCoN6, Virtual Chemistry7, The ChemCollective8) e comunidades de práticas (e.g., 

ComPratica9, Moodle10, MediaWiki11, TAcommunities12). Diversos projetos de educação à 

distância que usam tais ferramentas têm obtido sucesso (ERTUGRUL, 2000; DALGARNO; 

BISHOP; BEDGOOD, 2003; WAY, 2006; EL-HANI; GRECA, no prelo) e algumas 

universidades e escolas vêm até mesmo priorizando investimentos no ensino em ambientes 

virtuais (e.g., LAWSON; STACKPOLE, 2006; ALLEN; SEAMAN, 2007). Não é surpresa, 

contudo, que muitos debates têm atravessado este campo das recentes tecnologias digitais 

educacionais: a apreciação crítica se faz necessária diante de um entusiasmo que se mostra 

por vezes excessivo. A implantação de recursos tecnológicos na educação se depara não só 

com problemas relativos a metodologias pedagógicas, mas também com questões técnicas 
                                                
6 LVCoN – Laboratório Virtual de Computação Natural:  <http://www.natcomp.com.br/lvcon/>. Acesso em 
05.jan.2010. 
7 Virtual Chemistry: <http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/>. Acesso em 05.jan.2010. 
8 The ChemCollective: <http://www.chemcollective.org/>. Acesso em 05.jan.2010. 
9 ComPratica: <http://sites.google.com/site/philosteaching/projetos-de-extensao>. Acesso em 30.jan.2010. 
10 Moodle: <http://moodle.org/>. Acesso em 05.jan.2010. 
11 MediaWiki: <http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/>. Acesso em 05.jan.2010. 
12 TAcommunities: <http://www.tacommunities.org/>. Acesso em 05.jan.2010. 
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(e.g., falta de suporte e treinamento, infra-estrutura inadequada) e falta de motivação (ou 

motivações equivocadas) por parte dos professores, que, pressionados pela política das 

instituições de ensinos (NETDAY SURVEY, 2001; KLEIMAN, 2004; BAEK; JUNG; KIM, 

2008), são muitas vezes forçados a adotar tecnologias digitais recentes. Além disso, muitos 

têm sido os autores que questionam os reais benefícios da implementação destas tecnológicas 

de comunicação e informação no ambiente escolar (WENGLINSKY, 1997; JOHNSON, 

2000; KULIK, 2003; DWYER et al., 2007). 

Os jogos eletrônicos, sobre os quais nos debruçamos neste trabalho, são outra destas 

mídias digitais mais recentes que se mostram promissoras como ferramentas de ensino e 

aprendizagem, mas cuja viabilidade e eficiência devem ser analisadas criticamente. 

Tomaremos como ponto de partida para esta análise crítica a pergunta do título: Por que ter 

jogos eletrônicos em sala de aula? A tentativa de respondê-la nos levará à formulação de 

novas e instigantes perguntas. É importante destacar, de antemão, que muitas outras perguntas 

poderiam ser feitas acerca do tema, além daquelas das quais trataremos aqui. No entanto, as 

perguntas aqui discutidas são, em nosso entendimento, fundamentais quando se propõe o uso 

de uma nova ferramenta para o ensino e a aprendizagem, como é o caso dos jogos eletrônicos. 

Afinal, antes de qualquer nova intervenção em sala de aula, é importante estar consciente dos 

atores ali presentes, sejam estudantes, sejam professores, assim como das complexas relações 

entre eles.  

O foco deste trabalho recairá, entre os atores encontrados nas salas de aula, sobre os 

estudantes. Trataremos inicialmente de caracterizar estas novas e ‘estranhas’ gerações de 

estudantes. Em seguida, discutiremos como se poderia lidar com eles na sala de aula, o que 

nos levará, por fim, ao questionamento de como os jogos eletrônicos podem ser utilizados 

como ferramenta educativa, considerando sua ‘didática’ inerente, na medida em que o jogador 

sempre aprende algo ao jogar. Por fim, consideraremos a questão do que são, afinal, jogos 

eletrônicos educativos. 

 

QUEM SÃO ESSES ‘ESTRANHOS’ ESTUDANTES QUE INVADEM AS SALAS DE 

AULA? 

 

Como foi mencionado anteriormente, desse zeitgeist multicultural, diverso, complexo, 

controverso e polissêmico estão emergindo novos seres humanos que ‘invadem’ e ‘povoam’ 

as salas de aula, chamados por Rushkoff (1999) de filhos do caos e por Green e Bigum 
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(2008), de ‘alienígenas’ e ‘ciborgues’ (cyborgs). Contudo, as salas de aula pouco ou nada 

mudaram em relação às ‘terras natais’ destes estudantes. Mas, por que eles são tão estranhos? 

Como sinalizam Green e Bigum, há “um importante deslocamento – da escola para a 

mídia eletrônica de massa como o ‘contexto socializador crítico’” (ibid., p. 210). Essa 

afirmação dos autores apontava para o fenômeno do grande fluxo de informações causado 

pela popularização da TV na época deles. No entanto, com os avanços das tecnologias 

digitais, as informações e as produções de conteúdos vêm proliferando exponencialmente. O 

que Green e Bigum apontavam em relação ao fenômeno do grande fluxo de informações 

causado pela popularização da TV vem tendo lugar, de modo renovado e enormemente 

multiplicado, por meio da Internet, um meio ainda mais poderoso em termos das 

possibilidades e facilidades de produção e de proliferação.  

É notória a produção de conteúdos na Internet, realizada num volume colossal tanto 

por profissionais, especialistas e aficionados, como também por leigos. Praticamente para 

tudo é criado uma comunidade virtual, um fórum e/ou uma página de web. Nestes e em 

muitos outros meios virtuais, novos conhecimentos são produzidos a todo o momento. Essas 

produções vão desde textos (e.g., Wikipedia13) até vídeos (e.g., YouTube14). 

A cultura do caos construída por esses ‘alienígenas-ciborgues’ apresenta as seguintes 

características (RUSHKOFF, 1999): uso de linguagem icônica e sonora, que promove uma 

rápida compreensão das mensagens via imagens e contextos em que estão inseridas; transição 

‘natural’ entre canais de programação e/ou meios (e.g., chat, e-mails, mensagens 

instantâneas), escolhendo-se o que é mais importante em cada momento, em termos da 

produção de, ou de acesso a informações; e imersão em ambientes iconosféricos de modo a 

incorporá-los, “inclusive, em seu corpo, por meio de marcas e senhas que os diferenciam dos 

adultos e os separam em tribos, em clãs” (ALVES, 2005, p. 33). 

Estes novos seres humanos pensam e aprendem de formas diferentes das gerações 

anteriores, o que não é de modo algum espantoso, já que mudanças de pensamento 

tipicamente marcam transições entre gerações. Considerem, por exemplo, como muitos pais 

dos atuais ‘alienígenas-ciborgues’ eram, eles próprios, alienígenas nas décadas de 1960 e 

1970, no auge da contracultura. De qualquer modo, um dos traços característicos dos 

ciborgues atuais é o de que eles “aprendem com a descontinuidade, aceitam que as coisas 

continuem mudando sem se preocupar com um final determinístico” (ibid., p. 33). O 

pensamento hipertextual é aprimorado pela interatividade e interconectividade proporcionadas 

                                                
13 Wikipedia. <http://wikipedia.org/>. Acesso em 24.abr.2009. 
14 YouTube. <http://www.youtube.com/>. Acesso em 24.abr.2009. 
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pelos novos ambientes virtuais, contribuindo para que novas competências cognitivas 

emerjam, como, por exemplo, a realização multitarefa. Além disso, como afirma Alves, 

 

 
“Essas mudanças acabam por nos assustar, porque nós, adultos, ainda estamos 

vivendo essas transformações sob outra lógica, ainda presos à linearidade, às 

verdades absolutas, resistindo ao novo, a adentrar no mundo dos screenagers15” 

(ibid., p. 34, grifo no original. A nota de rodapé foi inserida no presente texto). 

 

 

Entre as denominações aqui mencionadas e muitas outras dadas às novas gerações de 

estudantes, será aqui destacada a do ciborgue. Isso porque ela nos conduz a uma perspectiva, 

no mínimo, fascinante da cognição humana (em qualquer era). Green e Bigum (2008) 

alcunharam os estudantes de ‘ciborgues’ segundo a perspectiva de Haraway (2000), que 

destaca o movimento progressivo de hibridização entre os humanos pós-modernos e as 

máquinas. Estes novos humanos são ciborgues em sua condição de organismos cibernéticos, 

híbridos de máquina e organismo, criaturas ao mesmo tempo de realidade social e de ficção 

(ibid., p. 40). Utilizaremos aqui a concepção de ciborgue concebida por Clark em “Natural-

Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence” (2003). Ela será 

melhor explicada no próximo tópico, mas a idéia básica é que, como o próprio título anuncia, 

o ser humano é naturalmente ciborgue. Ou seja, a natural competência do ser humana em criar 

e se apropriar de artefatos tecnológicos dá a ele a inata qualidade de ciborgue, como é 

defendido por Clark.  Desta maneira, estudantes, professores, pais, enfim, todos nós somos 

ciborgues, mas de diferentes gerações ou, como em softwares, versões. Assim, os velhos 

ciborgues (os professores) vêm recebendo em suas salas de aula novos ciborgues (os 

estudantes), com novas manias e percepções, exploradores e construtores de conhecimentos 

oriundos das mais distintas ‘tribos’(MITSUISHI, 2006; 2007). 

  

O QUE FAZER COM OS NOVOS CIBORGUES NAS ESCOLAS?  

 

Responder a pergunta acima é uma tarefa complexa, porque, para fazê-lo, precisamos pensar 

em questões sobre as quais se debruçam as teorias do currículo. A complexidade da tarefa 

decorre, em boa parte, do fato de que são muitos os modos de compreender o currículo. Para 
                                                
15 Alcunha dada por Rushkoff à geração “que nasceu na década de 1980 e interage com controles remotos, 
joysticks, mouses, Internet, pensam e aprendem de forma diferenciada” (Alves, 2005, p. 33, grifo no original). 
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esse debate, Silva (1999) traz a noção de discurso, a fim de abordar de outra perspectiva as 

questões curriculares. Como ponto de partida, o autor faz uma contraposição entre a noção de 

teoria em si e a de discurso: 

 

 
“Uma teoria supostamente descobre e descreve um objeto que tem uma existência 

independente relativamente à teoria. Um discurso, em troca, produz seu próprio 

objeto; a existência do objeto é inseparável da trama lingüística que supostamente o 

descreve” (ibid., p. 12). 

 

 

Assim, trazendo a noção de discurso à baila, Silva considera que o ponto fulcral do 

debate curricular seria “saber quais questões uma ‘teoria’ do currículo ou discurso curricular 

busca responder” (ibid., p.14). Afinal, o currículo, assim como o discurso, depende de como 

ele é definido (construído) pelos diferentes autores e teorias. Não obstante, apesar da 

‘idiossincrasia’ das teorias do currículo, há uma questão central que qualquer teoria do 

currículo se faz, a de saber qual conhecimento deve ser ensinado (ibid.). 

 Mas, “além de uma questão de conhecimento, o currículo é também uma questão de 

identidade” (ibid., p. 15 et seq.), uma vez que escolher o que (e como) ensinar é também 

escolher que identidades irão ou não se beneficiar, ou melhor, que tipo de cidadão se quer 

formar ao incluir ou excluir determinadas identidades às quais alguns estudantes pertencem. 

Essa última escolha se torna mais complexa quando os professores se deparam com 

estudantes que aprendem e produzem novos conhecimentos – em geral considerados por eles 

mais relevantes – fora das escolas. Afinal, há um enorme distanciamento entre o que os 

estudantes constroem dentro e fora das escolas (e dos currículos) e, por conta desse 

descompasso, elas não têm se mostrado capazes de suprir as necessidades e ânsias de 

aperfeiçoamento das novas competências adquiridas por estes estudantes em seus mundos 

vividos. Como atentam Green e Bigum (2008), 

 

 
“É que não se trata apenas da crescente penetração da mídia no processo de 

escolarização, mas também, de forma mais geral, da importância da mídia e da 

cultura da informação para a escolarização e para formas cambiantes de currículos e 

de alfabetismo, com todos os problemas e possibilidades daí decorrentes. [...] Na 

assim chamada virada pós-moderna [...], o currículo tende a se desvincular da 
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escola, o que impõe uma reconceptualização tanto do currículo quanto da escola 

[...]” (ibid., p. 214) 

 

 

Nesse cenário, os autores também identificam um currículo em curso na Era da 

Informação e da Simulação, que eles chamam de “currículo ciborgue”. Esta perspectiva 

curricular vem sendo ignorada, uma vez que mesmo aqueles que, por exemplo, fazem uso de 

computadores nas aulas, seguem lecionando o de sempre, da mesma maneira. Não se tem 

dado a devida atenção às diferenças entre os velhos e os jovens ciborgues. Afinal, “cada 

geração cyborg está associada com as características de velocidade do ecossistema digital na 

qual ela nasceu” (ibid., p. 237, grifo no original).   

Contudo, a velocidade não é o único parâmetro relevante como ‘divisor de água’ entre 

as gerações ciborgues. Como afirma Bruni (2008), “nos videogames, por exemplo, vários 

parâmetros interferem na relação jogador/jogo: graus de complexidade da narrativa, qualidade 

dos gráficos, tipos de controle, etc.” (ibid., p. 8). Além de trazer novos ‘divisores de água’ 

entre as gerações ciborgues, Bruni ao atualizar a noção do currículo ciborgue de Green e 

Bigum, também se fundamenta em uma outra noção de ciborgue, a de Andy Clark (2003). Por 

meio da noção de ciborgue de Clark, Bruni traz uma perspectiva ampliada para o currículo 

ciborgue de Green e Bigum (2008), enquanto se mantém em consonância com as idéias 

centrais desta compreensão do currículo. 

Para Clark (2003), ser ciborgue é uma condição natural do ser humano, uma vez que, 

desde os primórdios de nossa espécie, tecnologias, como a linguagem, vêm sendo 

incorporadas aos nossos processos cognitivos e perceptivos. Esses artefatos tecnológicos 

incorporados não apenas se apresentam como extensões externas à mente humana, como 

também promovem a construção de novos circuitos neurais. Além disso, não é somente o ser 

humano que vem se adaptando às tecnologias, mas o inverso também ocorre, com as 

tecnologias adaptando-se aos seres humanos (MOLINA, 2007), que continuamente se 

reinventam, inclusive por meios tecnológicos. 

A noção de ciborgue de Clark é diferente, pois, da noção de Haraway (2000), invocada 

por Green e Bigum (2008), na medida em que mostra a condição do ‘humano-ciborgue’ 

desvinculada de um evento histórico particular, como a chamada virada pós-moderna 

(HINKSON, 1991 apud GREEN; BIGUM, 2008). Afinal, como vimos, a condição ciborgue é, 

para Clark, inerente à nossa espécie. Assim, numa versão modificada do currículo ciborgue, 
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“as novas subjetividades surgem não por uma suposta virada histórica, mas sim, pelo processo 

de implementação adaptativa de novas tecnologias no cotidiano” (BRUNI, 2008, p. 6). 

No entanto, as alterações realizadas por Bruni na proposta de Green e Bigum não 

deixam de estar em consonância com o cerne do conceito original de currículo ciborgue, 

como o próprio Bruni reconhece. Este cerne se encontra  na idéia de que, no currículo 

ciborgue, não há como definir fronteiras entre o sujeito (o estudante) e o objeto (o conteúdo), 

“não é possível determinar onde começa um e onde termina o outro” (ibid., p. 7). Isso ocorre 

porque a hibridização humano-tecnologia ocorre cada vez mais cedo e com maior 

profundidade. 

Em síntese, o que queremos destacar aqui é que existe um currículo se (re)fazendo a 

todo o momento fora das escolas e, mais, que este currículo envolve diversas formas de 

hibridização humano-tecnologia. Nele, formam-se continuamente distintos ciborgues, para 

além dos muros das escolas, que habitam mundos que parecem estranhos. A estranheza de 

seus mundos, contudo, se coloca para os velhos ciborgues e, assim, não pode ser naturalizada.  

Nesse panorama, Green e Bigum (2008) sugerem que as escolas devem se transformar 

em “locais singulares, como mundos próprios nos quais os cyborgs geracionalmente 

diferentes se encontram e trocam narrativas sobre suas viagens na tecno-realidade” (ibid., p. 

240, grifo no original). No entanto, é necessário, acrescentam eles, “que nós nos permitamos 

reimaginá-los e reconstruí-los de uma forma inteiramente nova, em negociação com aqueles 

que um dia tomarão nosso lugar” (ibid., p. 240). 

Mas, onde e como se encaixam os jogos eletrônicos no currículo ciborgue? Os jogos 

eletrônicos podem ser encontrados, certamente, em qualquer canto de qualquer cidade, de 

pequeno a grande porte. Eles são parte da cultura de alguns velhos ciborgues e, 

intrinsecamente, dos jovens ciborgues. Assim, dada a magnitude da influência dos jogos 

eletrônicos na atualidade, eles são artefatos culturais indiscutivelmente importantes no 

processo frenético da transmutação curricular ciborguiana. Na perspectiva atualizada do 

currículo ciborgue, dos jogos eletrônicos emergem novas subjetividades, uma vez que novos 

engajamentos entre corpo e tecnologia (e.g., computador, console) são disponibilizados 

(BRUNI, 2008). Isso coloca diante de nós o desafio de compreender como podem ensinar os 

jogos eletrônicos. 
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COMO OS JOGOS ELETRÔNICOS PODEM ENSINAR? 

 

A resposta a essa pergunta é muito simples: ‘Jogando-os!’. Pois sim, é se jogando que se 

aprende. Jogando-se “aprende-se a aprender” (TURKLE, 1997; MOITA, 2007). Todo jogo 

possui regras e, para jogá-lo, é preciso aprendê-las. Além disso, só se aprende de fato 

jogando-se repetidas vezes. E a aprendizagem não é limitada a um jogo particular, mas 

também envolve generalização. Isto é, a cada jogo cujas regras e técnicas dominamos, mais 

aptos nos tornamos para generalizar estratégias para outros jogos. 

 Dessa maneira, podemos destacar a idéia de que os jogos ensinam. Há uma vasta 

literatura que destaca as competências cognitivas, emocionais e motoras que os jogos em 

geral (eletrônicos e não eletrônicos) propiciam no desenvolvimento dos indivíduos (e.g., 

MCGRENERE, 1996; GEE, 2007a; 2007b; ALVES, 2005; MOITA, 2007). Neste trabalho, 

concentraremos nossa atenção num aspecto definido que consideramos particularmente 

importante no caso dos jogos eletrônicos, por consistir em seu principal diferencial em relação 

aos jogos não eletrônicos – seu poder de simulação. 

Os jogos eletrônicos, acompanhando os avanços constantes da computação gráfica e 

da interatividade (incluindo o fator usabilidade), possibilitam experiências cada vez mais reais 

aos jogadores. Esta é uma das características fundamentais, talvez a mais importante, para que 

consideremos o jogo eletrônico capaz de cumprir um papel importante como ferramenta de 

apoio ao ensino. Este potencial permite explorar o que Vigotski (2007) chamou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Como foi dito anteriormente, as novas competências 

apresentadas pela nova geração de estudantes são frutos do uso natural das mídias de seu 

tempo. Mídias essas que, entre elas atualmente se encontram os jogos eletrônicos, promovem 

a emergência de novas potencialidades em seus usuários e, conseqüentemente, fazem destas 

potencialidades características do zeitgeist, que no presente pode ser entendido como a Era da 

Informação e da Simulação (ALVES, 2005). 

A zona de desenvolvimento proximal de um indivíduo, numa interpretação do 

conceito de Vigotski que busca aprofundar sua dimensão sócio-histórica16, se refere à 

                                                
16 Seguimos aqui uma compreensão do conceito de zona de desenvolvimento proximal em termos sócio-
históricos, buscando não limitá-la a uma leitura caracterizada por Lave e Wenger (1991) como uma interpretação 
em termos de scaffolding, que se refere à distância entre o nível de desenvolvimento real de um indivíduo (o que 
ele é capaz de fazer por si só) e o seu nível de desenvolvimento potencial (o que ele tem capacidade de fazer com 
o apoio de um terceiro). Esta interpretação apresenta limites importantes, por restringir-se a determinadas 
configurações de relações sociais, mas mantém, sem dúvida, um domínio de validade e utilidade, por exemplo, 
quando tratamos de ensino e aprendizagem. Em suma, o que estamos dizendo é que é importante definir a zona 
de desenvolvimento proximal de modo mais geral, que dê conta de todos os casos de aprendizagem, inclusive 
aquelas que ocorrem sem ensino, reservando a interpretação em termos de scaffolding para uma situação em que 
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distância entre uma ação parcial, limitada que um indivíduo consegue realizar por si só e a 

plenitude da mesma ação construída social e historicamente, no nível de desenvolvimento em 

que se encontra no contexto social em que o indivíduo atua. Assim, a zona de 

desenvolvimento proximal diz respeito à potencialidade de maturação, no indivíduo, de 

capacidades ainda não amadurecidas, Para Vigotski, uma boa aprendizagem não se dirige para 

os níveis de desenvolvimentos já alcançados, mas deve adiantar-se, explorando as 

capacidades em processo de maturação no indivíduo (ZOZZOLI, 2009).  
Se examinarmos os jogos eletrônicos à luz do conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, podemos argumentar que o jogador, ao jogar, pode ir além do que sua experiência 

permite, na medida em que seu desenvolvimento potencial é exercitado constantemente 

durante o jogo, devido à sua liberdade de ação e aos desafios emergentes. Os jogos são 

capazes de fornecer suporte para que o jogador execute tarefas cognitivas que é 

potencialmente capaz de realizar, mas que não consegue, num primeiro momento, executar de 

modo pleno. Contudo, na medida em que joga e, em muitos casos, participa socialmente de 

redes e comunidades de jogadores, ele pode vir a executar as tarefas que o jogo demanda de 

modo tão competente quanto outros jogadores que compartilham do mesmo momento sócio-

histórico. Este é um caso em que a interpretação de scaffolding dá conta de um processo que 

pode ser apropriado em sala de aula, quando o jogo é usado dentro de uma prática pedagógica 

estruturada, que possa empregá-lo para algo mais do que a aprendizagem de como jogar, ou 

seja, para a aprendizagem de conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. 

Jogos eletrônicos também podem ser estruturados, contudo, de modo a serem capazes 

de fornecer apoio ao desenvolvimento cognitivo do estudante não somente em situações 

tutoriadas, mas também em situações individuais. Isso não implica, no entanto, que a 

participação do professor não deva ser ressaltada quando estamos tratando do processo de 

ensino e aprendizagem escolar envolvendo jogos eletrônicos. Afinal, neste processo, o 

trabalho pedagógico do professor é um elemento, se não o elemento essencial, uma vez que é 

ele que deve propor e desenvolver atividades que façam uso de recursos, tais como jogos 

eletrônicos, educativos ou não (MATTAR, 2009).  

De qualquer modo, há um potencial a ser explorado nos jogos eletrônicos, como 

artefatos para o estímulo e o apoio ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Em 

particular, a possibilidade de o estudante confrontar, explorar e extrapolar a realidade através 

das simulações promovidas pelos jogos eletrônicos tem um grande potencial pedagógico. 

                                                                                                                                                   
há ensino ou alguma outra forma de interação social que dê apoio à transição da ação parcial à ação plena do 
sujeito. 
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Através das simulações permitidas pelos jogos eletrônicos, é possível reviver uma época da 

história (e.g., a II Guerra Mundial, a expansão do Império Romano, o xogunato Tokugawa) 17 

ou experimentos (e.g., nas áreas de química e biologia) 18, bem como construir novas 

possibilidades, explorando alternativas como, por exemplo, outro final para a II Guerra 

Mundial.  

O estudante pode exercer uma maior influência na construção do seu conhecimento, 

através da exploração dos recursos de simulação proporcionados pelos jogos eletrônicos. A 

construção do conhecimento pode ganhar, assim, considerável dinamismo, porque, a cada 

instante de um jogo, o estudante pode produzir e testar suas conjecturas, bem como receber 

repostas quanto à construção de seu conhecimento. Desta forma, um estudante pode ser capaz 

não só de acompanhar, mas também de intervir, por exemplo, nos acontecimentos contínuos 

da história que revive ou em um determinado experimento que reconstrói segundo as novas 

alternativas propostas por ele mesmo. Um exemplo disso é o jogo River City19 (KETELHUT, 

D. J. et al., 2007), que simula uma cidade do século XIX. Como o próprio nome indica, River 

City (Fig. 1) é cortada por um rio e está enfrentando problemas sérios de saúde por conta de 

doenças transmitidos pela água, ar e insetos. Estas três vertentes da doença são integradas 

com conteúdo histórico, social e geográfica, permitindo que os estudantes explorem e 

desenvolvam habilidades investigativas ao se envolverem no deslinde dos problemas 

multicausais dessas doenças no complexo ambiente que é River City. O estudante na pele do 

seu avatar deverá conversar com os moradores da virtual cidade e interagir com seus diversos 

elementos (e.g., prédios, livros, gráficos, estações de coletas de dados) em busca de 

informações que o leve a construir uma ou mais hipóteses sobre a causa e como a proliferação 

da doença se dá. 

Assim, como ilustrado no exemplo acima, os jogos eletrônicos podem proporcionar ao 

jogador uma aprendizagem constante durante o ato de jogar. Reflexões poderão surgir de sua 

vivência do jogo, com as atividades cognitivas que este pode propiciar-lhe. Como declara um 

estudante em uma entrevista realizada por Moita (2007): 

 

                                                
17 Alguns exemplos de jogos eletrônicos ambientados em eventos históricos: os inícios primeiros jogos da série 
Call of Duty (http://www.callofduty.com. Acesso em 27.nov.2010) se passam na II Guerra Mundial; Rome 
Total War  (http://www.totalwar.com/rome. Acesso em 27.nov.2010) é ambientado durante a época do Império 
Romano; e, Shogun Total War (http://www.totalwar.com/shogun. Acesso em 27.nov.2010) ambientado 
durante a época do xogunato. 
18 Alguns exemplos de jogos eletrônicos destinados a tratar de temas científicos: Quimgame (AZEVEDO et al., 
2009) é um jogo de apoio à aprendizagem de química; Calangos (LOULA et al., 2009) é um jogo de apoio à 
aprendizagem de ecologia e evolução. 
19 The River City Project.  < http://muve.gse.harvard.edu/rivercityproject/index.html>. Acesso em 31.jan.2010. 
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“Eu vejo a aprendizagem com os Games como uma aprendizagem completa, 

colaborativa. Pois sempre tem um colega no grupo que lidera, distribui e ensina algo 

novo [...] No jogo, nós sabemos o que fazemos, porque fazemos, criamos e 

refletimos sobre os resultados no final. Na leitura de um livro, ou ao escutar uma 

aula, o professor, na maioria das vezes, não dá o roteiro, não diz o que quer e quando 

diz é um resumo, uma resenha que se entrega e pronto. Não sabemos o objetivo do 

trabalho. No jogo, nós estamos presos, mas estamos vendo, escutando, agindo, tudo 

em nós está envolvido” (ibid., p. 79). 

 

 

Além de aprender a experimentar por meio dos jogos, o estudante pode adquirir novas 

competências cognitivas, que o preparem para futuras aprendizagens e resoluções de 

problemas (e.g., pensamento lógico, como suscitado por determinados tipos de quebra-cabeça, 

noção espacial, capacidade de ação cooperativa). Além disso, e talvez o mais importante, 

como relatado acima, seja o fato de que ele pode compartilhar seu conhecimento construído 

ou adquirido com outros, formando-se, assim, filiações entre indivíduos de diferentes 

realidades sócio-culturais (GEE, 2007b). 

 

  
Fig. 1 River City. 

 

Apesar de todas essas possibilidades permitidas pelos jogos eletrônicos, hoje eles 

ainda são bastante polêmicos. Como comenta Bruni (2008, p. 7), eles “usurparam o lugar de 

destaque no pânico moral da formação juvenil”, antes ocupado pela televisão (GREEN; 

BIGUM, 2008). O principal mal-estar diz respeito à apologia à violência (ALVES, 2005), 
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presente em muitos jogos, como é o caso da popular série Carmageddon20 (Fig. 2) e, mais 

recentemente, da série Grand Theft Auto21. Para Alves (ibid.), as interações dos jogadores 

com conteúdos relacionados à violência não resultam necessariamente em comportamentos 

agressivos, uma vez que os jogos eletrônicos, por sua capacidade de simulação e, 

conseqüentemente, por prover profundas experiências de imersão aos jogadores, se tornam 

espaços de catarse para que estes sujeitos possam experimentar e trabalhar subjetivamente tais 

conteúdos. Alves entende durante as experiências vividas pelo jogador ao jogar a sua 

aprendizagem ocorre da seguinte maneira: 

 

 
“a aprendizagem que é construída em interação com games não é mera cópia 

mecânica das situações vivenciadas, mas uma ressignificação que os jogadores 

fazem das imagens e ações presentes nos conteúdos dos jogos eletrônicos mediante 

seus modelos de aprendizagem construídos ao longo de sua estruturação como 

sujeito” (ibid., p. 118 et seq., grifo no original). 

 

 

  
Fig. 2 Carmageddon 2. 

 

Esta perspectiva de aprendizagem ocorrida em jogo pelo jogador é fruta da tese de 

doutorado desenvolvida por Alves e que foi mais tarde publicada como livro ‘Games Over: 

jogos eletrônicos e violência’ (2005). Neste trabalho, Alves tinha como questão central “saber 

se a interação com os jogos eletrônicos que exibem e disponiblizam cenas de violência 

provocava alterações no comportamento dos sujeitos que viviam imersos no mundo 

tecnológico” (ibid., p. 150). Para responder a sua pergunta, a autora optou por uma abordagem 

qualidade, visto o seu objetivo de compreender o comportamento e a visão de mundo dos 

                                                
20 Carmageddon. <http://games.sci.co.uk/games/basic.asp?version_id=6>. Acesso em 12.jan.2010. 
21 GTA: Grand Theft Auto. <http://www.rockstargames.com/grandtheftauto/>. Acesso em 24.abr.2009. 
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jogos eletrônicos. Inicialmente ela partiu com levamentos bibliográfico de teóricos não apenas 

sobre jogos eletrônicos e, mais especificamente, relacionados à violência, mas também sobre 

mídias digitais, mídias mais antigas (e.g., cinema), educação e psicologia. Além disso, 

levamentos de notícias veiculadas pela mídia impressa, televisiva e digital sobre a temática, 

jogos eletrônicos e violência. Também, durante a sua pesquisa, Alves freqüentou lugares 

comuns aos jogadores, como lan houses, lojas de jogos eletrônicos, etc. Por fim, entrevistou 

alguns jogadores e analisou quatro dos jogos mais mencionados por eles, Counter-Strike22, 

Quake23, Carmageddon e Chrono Cross24. Segundo a conclusão da autora, não há 

qualquer evidência de relação causal direta entre jogos e comportamentos violentos. Além 

disso, a autora especula que a violência dos jogos poderia ser encarada, de maneira oposta, 

como algo benéfico, uma vez que poderia ser uma forma de o jogador trabalhar seus conflitos, 

medos e angústias, que muitas vezes estão associados aos seus problemas diários (e.g., 

carência emocional, conflitos familiares, dificuldades financeiras etc.). Assim, o jogador 

encontraria no jogo um espaço para aliviar suas tensões e conflitos e reestruturar-se emocional 

e cognitivamente. 

Agora, colocando de lado a especulação e a polêmica em torno da violência presente 

em alguns jogos eletrônicos, que voltará ser discutida no capítulo 3, voltaremos nossa atenção 

para seu potencial educativo. Como já foi afirmado aqui, ao jogar, o jogador está sempre 

aprendendo. Mas, como fazer uso desse potencial para conduzir à aprendizagem de conteúdos 

que não são inerentes ao jogo e nem ao ato de jogar? A resposta a esta questão também parece 

bastante direta: ‘Construindo jogos eletrônicos educativos, é claro!’. Contudo, esta resposta 

parece ser simples, mas não o é de fato. Afinal, construir jogos eletrônicos educativos é um 

grande desafio para os seus desenvolvedores. E esse desafio começa no próprio entendimento 

do que seja ‘jogo eletrônico educativo’. 

 

O QUE SÃO, AFINAL, JOGOS ELETRÔNICOS EDUCATIVOS? 

 

Esta é uma pergunta comumente feita por todos aqueles que resolvem enveredar pela 

embrionária área dos jogos eletrônicos educativos. Parece óbvia a sua resposta, mas, 

infelizmente, este não o caso. Talvez a melhor maneira de entender o que seria um jogo 

eletrônico educativo seja a partir da resposta a uma nova pergunta: ‘Como deve ser um jogo 

                                                
22 Counter-Strike. <http://www.counter-strike.net/>. Acesso em 24.abr.2009. 
23 Quake. < http://www.idsoftware.com/games/quake/quake/>. Acesso em 30.jan.2010. 
24 Chrono Cross. < http://na.square-enix.com/games/CC/>. Acesso em 30.jan.2010. 
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eletrônico educativo?’. Também, à primeira vista, pode parecer estranha esta pergunta, uma 

vez que, apesar de a pesquisa sobre jogos eletrônicos educativos ser relativamente nova, há 

inúmeros livros e artigos sobre o assunto (e.g., ALDRICH, 2005; BOGOST, 2007; GIBSON; 

ALDRICH; PRENSKY, 2007, PERNSKY, 2007; GEE, 2007b; SHAFFER, 2008; MATTAR, 

2010). Além disso, há uma grande quantidade de jogos eletrônicos denominados ‘educativos’, 

vários dos quais serão mencionados a seguir. Contudo, a pergunta ainda segue muito 

pertinente, principalmente para aqueles que se debruçam sobre este rico e tão jovem tema. De 

antemão, advertimos que não temos a pretensão, neste trabalho, de dar alguma resposta 

definitiva para esta pergunta, mas apenas queremos destacar aspectos importantes que são 

muitas vezes esquecidos ou, simplesmente, ignorados por pesquisadores e desenvolvedores de 

jogos eletrônicos educativos. Os aspectos que serão aqui destacados não são novidades na 

literatura, mas buscamos no presente trabalho não somente enfatizá-los, mas também dar-lhes 

um papel básico na proposta que defendemos, a de que os jogos eletrônicos educativos devem 

ser de fato jogos eletrônicos. 

Assim, voltando à segunda pergunta, para tentar respondê-la, é importante ter em 

mente que um jogo eletrônico educativo é, acima de tudo, um jogo eletrônico. Logo, certas 

características fundamentais dos jogos eletrônicos, algumas delas promovedoras de 

determinadas competências (ver seção anterior), devem estar presentes nos jogos eletrônicos 

educativos, principalmente se quisermos usufruir e prover por meio deles alguns benefícios 

encontrados nos jogos ditos ‘não educativos’. 

Numa perspectiva semelhante àquela que desenvolveremos aqui sobre como devem 

ser os jogos eletrônicos educativos, Becker (2007) propõe uma reflexão sobre o sucesso de 

alguns filmes, como os de Spielberg, e de alguns livros, como Don Quixote, de Miguel De 

Cervantes, que se tornaram clássicos e/ou populares em suas respectivas mídias. Todos eles 

nos trazem alguma lição, sem que esses diretores e escritores tenham qualquer formação 

pedagógica. Atenta a este fato, Becker afirma que “há muito que nós podemos aprender deles, 

não só das lições que eles ensinam, mas também de como suas mensagens são construídas” 

(ibid., p. 23). 

Assim também acontece com os jogos eletrônicos. Voltando sua atenção para o 

fenômeno dos jogos eletrônicos, Becker indaga: “O que faz uma pessoa passar horas a fio 

jogando o mesmo jogo, seria apenas para passar o tempo?”. A autora afirma que não é 

somente por ser divertido que as pessoas se tornam tão absorvidas por tais jogos, uma vez que 

ocorrem também frustrações durante os mesmos (JOHNSON, 2005). Há algo mais em jogo, 

além do prazer ou do entretenimento. Talvez esses jogos preencham alguma necessidade 
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fundamental humana, como a de aprender ou a de ser desafiado. Afinal, como atestam Becker 

(2007) e outros autores (ALVES, 2005; MOITA, 2007), mesmo jogos eletrônicos 

extremamente complexos mantêm presa a atenção dos jogadores, que consomem horas e dias 

em um mesmo jogo, buscando aprender mais sobre como jogá-lo com sucesso, até mesmo a 

ponto de alguns se tornarem especialistas em determinados jogos. Este comportamento não é 

incomum entre jogadores, dado que há jogos que possuem milhões de fãs e até mesmo 

‘viciados’, como é o caso do jogo Counter-Strike (Fig. 3), disparadamente o jogo mais 

consumido em todas as lan house25 do Brasil e que possui desde campeonatos de porte local 

até torneios internacionais (ALVES, 2005). 

 

  
Fig. 3 Counter-Strike. 

 

Os jogos eletrônicos parecem, enfim, bem sucedidos em sua abordagem de ‘ensino’, 

uma vez que muitas pessoas voluntariamente pagam por um jogo que exige tempo e 

dedicação para ser aprendido. Isso pode fazer até com que os jogos eletrônicos pareçam bem 

mais efetivos do que a educação formal (BECKER, 2007). No entanto, essa afirmação deve 

ser interpretada com cautela, pois o mundo ficcional dos jogos eletrônicos não possui a 

mesma complexidade do mundo presencial, vivido pelos seus jogadores. Tomemos, contudo, 

como exemplo o jogo The West26, um jogo web27 multiplayer28 que simula um mundo 

ficcional de faroeste. 

Em The West (Fig. 4), o jogador pode fundar uma cidade e agregar companheiros 

para fazer crescer sua cidade. Entre as cidades, podem ser forjadas tanto alianças quanto 

                                                
25 É um estabelecimento comercial onde as pessoas pagam para ter acesso a um computador a fim de, entre 
outras coisas, acessar a Internet e jogar coletivamente jogos eletrônicos via rede local. 
26 The West. <http://www.the-west.net/>. Acesso em 31.jan.2010. 
27 Jogo web é um jogo executado on-line através de um navegador de Internet. 
28 Jargão para jogos de múltiplos jogadores. 
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desavenças. Há uma grande quantidade de variáveis com as quais o jogador deve lidar. 

Inicialmente, ele deve decidir que arquétipo de personagem ele seguirá: duelista, aventureiro, 

soldado ou trabalhador. Cada arquétipo tem suas vantagens, que guiarão a maneira como o 

jogador deverá conduzir seu personagem, de modo a atingir o melhor desempenho possível. 

Por exemplo, se o jogador escolher ser um duelista, ele deverá ter boas armas. É claro que, 

para ter boas armas, ele precisará trabalhar e, conseqüentemente, isso irá desviá-lo da sua 

principal função, que é a de proteger a sua cidade e, claro, duelar. Mas é ai que entra a 

necessidade de uma estratégia colaborativa bem coordenada. Outro jogador da mesma cidade 

que joga com um arquétipo aventureiro, poderá ajudá-lo a obter melhores armas, enquanto o 

jogador duelista protege a cidade. Paralelamente às intrigas entre as cidades, todos os 

personagens, não importando o arquétipo, são submetidos às mesmas missões fornecidas pelo 

jogo, à medida que os personagens vão avançando de nível. Isso obriga todos a fazerem um 

pouco de tudo. Enfim, os jogadores são submetidos às mais distintas decisões: que habilidades 

melhorar com os pontos de experiências; que missões realizar primeiro; que itens 

comprar/vender; com quanto deve colaborar para a sua cidade e o quanto deve guardar para 

si; que prédio construir/melhorar; se deve aliar-se a outra cidade ou não; se deve arriscar um 

duelo ou não etc. Estas e muitas outras decisões não mencionadas aqui são, em muitos casos, 

mutuamente dependentes, exigindo uma ação bastante coordenada entre os jogadores. Tudo 

isso eles aprendem entre eles, interagindo em fóruns, em tutoriais.  

 

  
Fig. 4 The West. 

 

O que quero mostrar com o exemplo acima é que, mesmo que o mundo de The West 

tenha uma complexidade ínfima em relação ao mundo físico, diferentes competências 

cognitivas são trabalhadas nesse mundo ficcional, entre elas, a lógica e as competências 

sociais. Essas competências cognitivas mobilizam nos jogadores atitudes que culminam em 

aprendizados. Em outras palavras, por mais que o jogo traga um manual de instruções, a 
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quantidade de conhecimento produzido e intercambiado pelos jogadores dentro e fora do jogo 

vai muito além do que foi imaginado pelos próprios desenvolvedores do mesmo. Essas 

mesmas atitudes de produção e troca de conhecimentos realizadas pelos jogadores-estudantes 

raramente acontecem na educação formal. Temos convicção de que todos os professores 

gostariam de ver, dentro e fora da sala de aula, essa mesma atitude dos estudantes diante dos 

assuntos lecionados. 

Retomando a análise sobre os jogos eletrônicos, há alguns aspectos que todos os jogos 

devem ter, não só para prender a atenção dos jogadores, mas também para propiciar uma 

necessidade de aprender cada vez mais. Becker (2007) aponta alguns desses aspectos: haver 

objetivos bem definidos e que não sejam demasiado fáceis (adiciono que também não podem 

ser demasiado difíceis, pois isso impede o jogador de avançar e, conseqüentemente, ele acaba 

desistindo de jogar); serem justos (no caso de um jogo multiplayer, por exemplo, todos os 

participantes devem ter a mesma possibilidade de alcançar o objetivo, ao menos no começo); 

os riscos de falha não devem ser altos, mas devem estar presentes; à medida que o jogador for 

progredindo rumo ao objetivo, deve haver algum retorno positivo (recompensa) do avanço ou, 

pelo menos, alguma forma de ele mensurar seu progresso; retornos negativos (punições) 

também são necessários, mas não devem ser muito severos; deve haver algum elemento de 

sorte (entre outros mecanismos), para minimizar o receio do jogador de falhar e, 

conseqüentemente, encorajá-lo a arriscar. 

O principal ponto que quero destacar, ao apresentar os aspectos acima, é que eles 

propiciam a motivação de jogar e, por conseguinte, de aprender. Eles levam os jogadores a se 

sentirem motivados para jogar repetidas vezes. No caso dos jogos, como afirma Alves, “a 

repetição constitui um fundamento do brincar” (ALVES, 2005, p. 25).  

 
“na medida em que reviver a ação lúdica anterior ressignifica e elabora sentimentos, 

emoções, por meio da imitação e/ou criação da vida cotidiana, constituindo-se em 

formas de comunicação entre crianças, adolescentes e adultos. Tal constatação 

explica o prazer vivenciado pelos os jogadores de diferentes idades [...]” (ibid., p. 

25). 

 

Do mesmo modo, a repetição também pode ser, de certa forma, considerada um 

elemento importante para a aprendizagem. De uma perspectiva que não é sócio-histórica, 

como a que assumimos no presente trabalho, mas que traz contribuições para o nosso 

argumento, Greca e Moreira (2002) explicitam que, à medida que o estudante lida com uma 



28 
 

 

nova situação, ele faz inferências e predições na tentativa de compreender e dominar a 

situação. Contudo, a compreensão e o domínio de um assunto só vão sendo conquistados à 

medida que ele vivencia uma série de situações similares. Há uma diferença importante, 

contudo, em relação à repetição dos jogos: a progressão das situações, de modo a levar a 

elaborações conceituais mais poderosas e de alcance cada vez mais amplo, é algo requerido 

dos currículos escolares, mas não necessariamente dos jogos. 

A repetição no brincar ocorre quando o sujeito sente prazer em realizá-la novamente, 

pois brincar é um ato voluntário e não uma obrigação. De maneira semelhante ocorre com o 

ato de jogar, sem prazer em sua realização o jogador não repetirá a experiência. O jogo 

eletrônico precisa prender a atenção do jogador, para que deseje jogar mais vezes. 

Curiosamente, faltam em muitos dos jogos eletrônicos educativos aspectos que os jogos 

devem ter para prender a atenção dos jogadores e propiciar uma necessidade de aprender 

mais. A impressão que se tem, ao examinar muitos jogos educativos, é que, para muitos dos 

desenvolvedores e/ou idealizadores de ‘jogos’ eletrônicos educativos, basta haver, em um 

veículo digital (e.g., console, computador, Internet), figuras coloridas e divertidas passiveis de 

interação, com conteúdos ditos ‘educativos’ combinadas a elas, para que o produto seja 

alcunhado de ‘jogo eletrônico educativo’. Ao final, o que muitas vezes temos é uma atividade 

totalmente expositiva, em moldes bastante criticados na educação (POSTMAN; 

WEINGARTNER, 1969; MORTIMER; SCOTT, 2002; LABURÚ; ARRUDA; NARDI, 

2003), disfarçada de uma atividade pretensamente interativa e lúdica, mas que de fato não o é. 

Para ilustrar esse juízo, discutiremos alguns exemplos de jogos eletrônicos educativos.  

Como primeiro exemplo, podemos examinar o Game da Reforma Ortográfica (Fig. 5), 

que, como na própria página web29 se afirma, deveria ser “uma maneira interativa e divertida 

de aprender mais sobre as novas regras da língua portuguesa”. O jogo consiste basicamente de 

um tabuleiro digital por onde a peça, que representa o jogador, caminha de casa em casa à 

medida que o jogador acerta a questão. O jogador escolhe ao azar uma pergunta para 

responder, selecionando uma das respostas possíveis. Se ele erra a resposta, ele pode tentar 

sucessivamente até acertar. Entre outros problemas que podem ser evidenciados, vale a pena 

destacar dois pontos problemáticos do jogo. O primeiro é a ausência de qualquer punição 

significativa pelo erro, além de apertar mais vezes o botão esquerdo do mouse para encontrar 

a resposta correta entre as opções oferecidas. A segunda é a ausência de qualquer retorno 

sobre a seleção da resposta errada pelo jogador – apenas lhe é dito que está errado. Esses dois 

                                                
29 Game da Reforma Ortográfica. <http://fmu.br/game/home.asp>. Acesso em 28.set.2009. 
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pontos nos fazem pôr em questão tanto sua denominação de ‘jogo’, quanto seu propósito 

educacional. Afinal, entre os aspectos de um bom jogo apresentados anteriormente, tomamos 

o caráter recompensador-punitivo do jogo como fundamental para o envolvimento e a imersão 

do jogador em um desafio que trafegue entre um sentimento de prazer e de frustração.30 Este é 

um aspecto inexistente no Game da Reforma Ortográfica. Quanto ao seu propósito 

educacional, acredito ter limitações, uma vez que, mesmo se o compararmos a uma atividade 

em classe totalmente expositiva, o Game da Reforma Ortográfica carece de conteúdo 

explanatório, na medida em que não é dada ao jogador informações suficientes a respeito dos 

erros que comete. 

 

  
Fig. 5 Game da Reforma Ortográfica. 

 

 Outro exemplo são os jogos desenvolvidos pela Embrapa Suínos e Aves31 (Fig. 6) 

com a finalidade de educar sobre a proteção do meio ambiente. Estes jogos se resumem à 

apresentação de um cenário com problemas ambientais, no qual o jogador precisa procurar 

com o cursor do mouse as partes do cenário que precisam ser alteradas para resolver o 

problema em questão. O cursor do mouse muda de seta para o ícone de mão sempre que o 

jogador passar o cursor por uma área do cenário que precisa ser modificada.  O jogador aperta 

o botão esquerdo do mouse sobre área e, logo em seguida, o cenário é atualizado com o novo 

item adicionado no local onde o jogador indicou. Além disso, um pequeno texto aparece 

abaixo do cenário explicando a necessidade do item adicionado na resolução do problema. 

Também, como no exemplo anterior, há uma ausência de punição e, embora exista mais 

conteúdo do que no Game da reforma ortográfica, este é apresentado de maneira expositiva, 

                                                
30 É importante frisar que as punições e frustrações ao jogar nada têm a ver com criar constrangimento para o 
jogador, nem com a criação de conflitos emocionais ou afetivos, como sabe qualquer um que já tenha jogado um 
bom jogo. 
31 Jogos do meio ambiente. <http://www.cnpsa.embrapa.br/jogos/>. Acesso em 28.set.2009. 
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sem uso adequado das potencialidades dos recursos digitais. Não é exigida do jogador uma 

imersão no problema que o faça, segundo suas ações e reações ao jogo, desenvolver por si 

mesmo as idéias que o jogo tem como propósito. 

 

 
Fig. 6 Jogo do controle de erosão. 

 

Por fim, no jogo A Revolta da Cabanagem32 (Fig. 7), temos também uma abordagem 

consideravelmente expositiva, apesar de os autores destacarem, no primeiro parágrafo de um 

artigo de divulgação do mesmo (FILHO et al., 2008), que não se deve confundir ‘ensinar’ 

com ‘transmitir’ e que o jogo deve estimular a descoberta pelo próprio jogador. No entanto, o 

jogo, pelo menos na primeira fase, parece mais um passeio virtual sobre os principais eventos 

históricos que ocorreram em A Revolta da Cabanagem. A segunda fase do jogo, por falta de 

clareza do seu objetivo final e das indicações em jogo que me orientassem ao que deveria ser 

feito para concluí-la, não foi possível chegar ao fim e avançar para a fase seguinte. Mas, do 

que se pode analisar da primeira fase do jogo, há avanços importantes em relação aos jogos 

apresentados anteriormente, na medida em que há perigos a serem superados e missões a 

serem cumpridas. Contudo, estas não são suficientes, em nosso entendimento, para uma 

experiência rica e motivadora ao se jogar. O perigo se resume a fugir constantemente dos 

soldados e as missões se resolvem seguindo os pontos indicados no mapa. O personagem deve 

chegar até um local indicado no mapa para cumprir a missão, que se resume a um intercâmbio 

de cliques nos pontos específicos do cenário e à exposição de informações na tela do jogo. Em 

                                                
32 A Revolta da Cabanagem. < http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem>. Acesso em 17.jan.2010. 
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suma, o jogo enfrenta dificuldades precisamente na tentativa de ensinar sem apenas transmitir 

informações, incorporando um elemento de descoberta, tal como defendem seus autores. Este 

caso ilustra bem as dificuldades que se pode enfrentar na construção de um bom jogo 

eletrônico educacional, mesmo quando se tem maior consciência das características esperadas 

num jogo desta natureza. 

 

  
Fig. 7 A Revolta da Cabanagem. 

 

Além disso, o jogo A Revolta da Cabanagem ilustra uma outra dificuldade, importante 

no cenário brasileiro, no que diz resposta ao desenvolvimento de jogos eletrônicos, 

educacionais ou não. O jogo apresenta vários problemas técnicos, como, por exemplo, o fato 

de a interface ser pouco amigável, assim como a jogabilidade, e da computação gráfica não ter 

boa qualidade. Tais problemas técnicos são, contudo, mais do que compreensíveis, na medida 

em que o incentivo e o suporte ao desenvolvimento de jogos eletrônicos educativos aqui no 

Brasil, seja por órgãos de fomento à pesquisa, seja por empresas privadas, é recente e muito 

inferior ao necessário para um resultado de boa qualidade técnica e gráfica. O orçamento 

médio para produção de um jogo eletrônico33 varia entre 3-5 milhões de dólares para uma 

plataforma antiga (e.g., PC e PlayStation 2®34) e 10 milhões de dólares no caso dos consoles 

atuais (e.g., Xbox 360®35, PlayStation 3®36). Já os jogos eletrônicos para plataforma web e 

celulares variam entre 30-300 mil dólares (em seis meses de desenvolvimento, para 

plataforma web) e entre 5-20 mil dólares (em quatro meses de desenvolvimento, para 

celulares). Enquanto isso, a Chamada Pública MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos 

                                                
33 Here's how much it cost to make a video game in 2009, News from GamePro. 
<http://www.gamepro.com/article/news/213556/heres-how-much-it-cost-to-make-a-video-game-in-2009/>. 
Acesso em 31.jan.2010. 
34 Web site oficial PlayStation: PlayStation 2, PS2. <http://pt.playstation.com/ps2/>. Acesso em 31.jan.2010. 
35 Xbox.com | Xbox 360 Brasil. <http://www.xbox.com/pt-BR/>. Acesso em 31.jan.2010. 
36 Web site oficial PlayStation: PlayStation 3, PS3. <http://pt.playstation.com/ps3/>. Acesso em 31.jan.2010. 
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Educacionais 02/2006, apesar de sua relevância e ineditismo, financiou 13 projetos37, 

incluindo A Revolta da Cabanagem, com um investimento de R$ 1.640.571,91, somando 

todos os projetos (MATTAR, 2010). A equipe que produziu Revolta da Cabanagem recebeu 

R$ 113.190,00 para a produção do jogo durante dois anos, para plataforma PC (ibid.). Um 

rápido cálculo mostra como esse investimento é limitado e explica, em boa medida, os limites 

que encontramos no próprio jogo. Uma equipe mínima, composta por quatro pessoas (um 

game designer, um programador, um grafista e um sonoplasta), que recebam, baseado em 

pesquisa da Abragames (Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos)38, 

um salário de R$ 2.000,00, consumiria em apenas um ano 96 mil reais, dos cerca de 113 mil 

reais destinados para os dois anos de desenvolvimento do jogo. Vale ressaltar que estamos 

falando de uma equipe mínima e não tocamos na questão da infra-estrutura, dos impostos e 

dos materiais de pesquisa/desenvolvimento (e.g., livros, programas, computadores). Logo, 

não é difícil concluir que o investimento é insuficiente. É certo que se trata de edital de caráter 

acadêmico e que se espera que haja nas universidades uma articulação consistente dos grupos 

de pesquisa na produção de jogos eletrônicos, mas, ainda assim, produzir jogos eletrônicos 

não é algo trivial, menos ainda quando as universidades brasileiras carecem de recursos 

humanos com experiência em desenvolvimento de jogos eletrônicos. 

Sigamos, contudo, com os exemplos que desejamos examinar. Também vale a pena 

destacar uma prática comum, mas inadequada, que é a de basear o desenvolvimento dos jogos 

eletrônicos em certos tipos de jogos já existentes, como quebra-cabeças, jogos da memória, 

ludo, entre outros, mudando apenas a temática, seja através de inserção de conteúdos 

escolares ou apenas inserindo imagens. Para exemplificar, podemos citar Baiuka (COSTA et 

al., 2009), um pacote de jogos que tem como finalidade apoiar a aprendizagem sobre língua 

portuguesa e questões ambientais, fomentando a conscientização ecológica. Na sua página 

web39, estão acessíveis dois jogos, um jogo da memória e um dominó. No caso do dominó 

(Fig. 8), por exemplo, há diferenças em relação ao jogo popular que conhecemos. O jogo aqui 

consiste de peças, cada uma contendo uma única palavra, e o jogador deverá formular uma 

frase segundo as peças disponíveis e a ilustração que é apresentada junto com elas. Como nos 

exemplos discutidos acima, falta neste jogo retorno, tanto punitivo quanto de informação 

sobre as ações mal sucedidas. Ao jogador, simplesmente é dito que falhou. 
                                                
37 Chamada Pública MCT/FINEP/MEC – Jogos Eletrônicos Educacionais – 02/2006 – Projetos 
Aprovados.<http://www.finep.gov.br//fundos_setoriais/outras_chamadas/resultados/Resultado_Jogos_Eletronico
s_02_2006.pdf >. Acesso em 31.jan. 2010. 
38 Pesquisa Abragames – A indústria brasileira de jogos eletrônicos: Um mapeamento do crescimento do setor 
nos últimos 4 anos.  <http://www.abragames.org/docs/Abragames-Pesquisa2008.pdf>. Acesso em 31.jan.2010. 
39 Baiuka – Site infantil da Amazônia. <http://www.baiuka.com.br/>. Acesso em 17.jan.2010. 
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Fig. 8 Baiuka - Dominó. 

 

Chamo atenção para a questão do retorno do jogo as ações do jogador, dado ao seu 

importantíssimo papel dentro jogos. O retorno do jogo funciona como um avaliador das ações 

do jogador. Sem retorno ou um retorno mal projetado, o jogador será incapaz de entender o 

jogo, principalmente, as regras, uma vez que não saberá como e porque as suas ações não 

surtem efeito, o retorno. Em qualquer livro de design de jogos eletrônicos (SALEN; 

ZIMMERMAN, 2004; KOSTER, 2004; SCHUYTEMA, 2008) o retorno (feedback) do jogo é 

fator indispensável para uma boa jogabilidade. Ou seja, sem retorno, um jogo eletrônico não é 

jogável. Da mesma maneira, os pesquisadores em jogos eletrônicos para educação, como Gee 

(2007a; 2007b), Prensky (2006; 2007), Shaffer (2008), entre outros, apontam essa mesma 

preocupação com o retorno do jogo as ações do jogador. Pois, é através desses retornos que os 

jogadores aprendem a jogar e, conseqüentemente jogando, aprendem os conteúdos do jogo. 

Felizmente, aos poucos vão surgindo jogos eletrônicos educativos mais promissores, como é o 

caso dos jogos eletrônicos Tríade40 (NEVES et al., 2010), Búzios: ecos da 

liberdade41(SOUZA; RIOS; ALVES, 2010) e Calangos42 (LOULA et al., 2009).  

Tríade (Fig. 9) é um jogo eletrônico de apoio à aprendizagem dos estudantes do ensino 

fundamental e médio sobre a Revolução Francesa, também contemplado pelo edital da FINEP 

– Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006. Trata-se de um jogo 3D em terceira pessoa para 

plataforma PC do gênero action-adventure43. O cenário é a ambientado em um país europeu 

na época revolucionária durante o final do século XVIII, nos quais foram registrados 

acontecimentos importantes do período em questão. O jogador no decorrer da trama jogará 

                                                
40 Tríade. <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/triade/>. Acesso em 26.nov.2010. 
41 Búzios: Ecos da Liberdade. <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/buzios/>. Acesso em 26.nov.2010. 
42 Calangos. < http://calangos.sourceforge.net/>. Acesso em 26.nov.2010. 
43 Action-adventure é gênero de jogo eletrônico que mistura elementos do gênero adventure e do gênero de 
action (ação). O gênero adventure geralmente explora as habilidades lógicas (dedução e, principalmente, 
indução) e de prospecção do jogador. São jogos de exploração do ambiente e interação com seus elementos, 
objetos e personagentes. A narrativa é o ponto central desse gênero de jogo juntamente com seus quebra-
cabeças, pois ambas dependem uma da outra. Já o gênero action explora as habilidades motoras, como ocorre em 
jogos de luta, tiro, plataforma, alguns jogos de estratégia em tempo real, entre outros. 
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com três personagens, intercalando entre eles segundo o desenrolar do jogo. Fazendo uma 

rápida análise de Tríade, ele possui variadas missões que exige diferentes habilidades do 

jogador, como: habilidade motora para momentos de combates, habilidade de raciocínio para 

momentos de ações calculadas, entre outras habilidades. Os objetivos das missões são 

bastante claros, as punições, as recompensas e os retornos do jogo às ações do jogador no 

geral são bons. Além disso, o jogo é graficamente bonito. No entanto, os combates são 

confusos por conta da falta de colisão entre os combatentes, ou seja, o personagem e os 

inimigos se atravessam durante o combate, o que dificulta a orientação do jogador em 

executar os golpes. E, o que considero mais grave, é o modo de salvar o jogo. O jogador não 

pode salvar a qualquer momento e os pontos de salvamento são distantes uns dos outros. Isso 

pode frustrar o jogador, pois ele acaba sendo obrigado a repetir diversas vezes uma mesma 

seqüência longa de ações por conta de um erro cometido no final desta seqüência a qual senti 

dificuldades em executá-la. 

 

  
Fig. 9 Tríade. 

 

Búzios: ecos da liberdade (Fig. 10) é um jogo eletrônico de apoio à aprendizagem dos 

estudantes do ensino fundamental sobre a Revolta dos Alfaiates, mais especificamente a 

Revolta de Búzios. Búzios é um jogo adventure 2D para plataforma PC. O cenário do jogo é 

ambientado na Bahia no fim do século XVIII. A mecânica de jogo44 em Búzios é similar aos 

dos clássicos jogos eletrônicos do gênero adventure, como as consagradas séries Maniac 

Mansion®45 e Monkey Island®46. A interação entre os objetos e personagens do jogo se dá 

através de um clique do botão do mouse sobre um deles, que ativa um menu de ações 
                                                
44 Mecânica de jogo é o modo como o jogador poderá interagir com o jogo e como o jogo reagirá as ações do 
jogador executará para vencer os desafios e alcançar o objetivo final do jogo. 
45 Maniac Mansion. < http://www.mobygames.com/game/maniac-mansion/>. Acesso em 27.nov.2010. 
    Maniac Mansion: Day of the Tetacles. < http://www.mobygames.com/game/maniac-mansion-day-of-the-
tentacle/>. Acesso em 27.nov.2010. 
46 Monkey Island. < http://www.telltalegames.com/monkeyisland/>. Acesso em 27.nov.2010. 
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possíveis para o jogador interagir com o objeto/personagem selecionado. E os diálogos são 

parcialmente controlados pelo jogador que escolhe entre as possibilidades de falas possíveis. 

Além disso, Búzios apresenta o bom humor nos diálogos e ações dos personagens, que é 

também um elemento fundamental em muitos jogos deste gênero, como os seus antecessores 

citados há pouco. No entanto, como é identificado pelos autores do jogo (SOUZA; RIOS; 

ALVES, 2010), o gênero adventure não são fáceis de serem jogados por aqueles que não 

conhecem este gênero de jogos eletrônico. Pois, em um gênero como esse o jogador deve 

pensar ‘fora da caixa’, isto é, deve pensar em utilizar itens e realizar ações de maneiras 

inusitadas, como acontece em Búzios, por exemplo, quando o jogador deve pegar um peixe e 

arremessar na cara de um personagem para distraí-lo. E enquanto o jogador não conclui um 

quebra-cabeça, que geralmente só tem um caminho para solucioná-lo, ele não consegue 

avançar na história. Desta maneira, o jogador bloqueado na história por muito tempo, por não 

encontrar o caminho correto, acaba muitas vezes entediado e/ou frustrado. Esse era um 

problema comum com os jogos adventures, mas que atualmente vêm sendo superado como 

acontece no jogo eletrônico Machinarium®47, na série Sam & Max®48 e na nova versão 

revisada da série Monk Island®.  Em Machinarium®, o jogo fornece pistas dependendo de 

onde o jogador esteja na trama, mas para isso o jogador deve acionar a opção de dica no menu 

e vencer um simplório e breve desafio para por fim ter a pista. Já as séries Sam & Max® e 

Monk Island® (revisada) verificam o tempo que o jogador leva para resolver um quebra-

cabeça, pois, se ele estiver demorando muito em solucionar, pistas aparecem na tela do jogo. 

Assim, desta ou de outras maneiras, acredito que Búzios assim como outros jogos adventures 

devem buscar soluções para não impossibilitar que os jogadores-estudantes se divirtam e 

aprendam jogando. 

 

  
Fig. 10 Búzios: ecos da liberdade. 

                                                
47 Machinarium. <http://machinarium.net/>. Acesso em 27.nov.2010. 
48 Sam & Max. <http://www.telltalegames.com/samandmax/>. Acesso em 27.nov.2010. 
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Calangos (Fig. 11) é um jogo eletrônico destinado principalmente aos estudantes de 

nível médio de escolaridade e tem seu propósito de servir como apoio ao ensino e 

aprendizagem de ecologia e evolução49. Como dito na apresentação da dissertação, ele 

também foi contemplado pelo edital da FINEP – Jogos Eletrônicos Educacionais 02/2006. 

Trata-se de um jogo 3D em primeira/terceira pessoa para plataforma PC do gênero action. 

Calangos é baseado na modelagem de um caso ecológico real relativo às Dunas do Médio São 

Francisco, no Estado da Bahia, investigado por pesquisadores brasileiros (e.g., ROCHA; 

RODRIGUES, 2005). Essa tentativa de ser mais o mais próximo do real, teve como objetivo 

ao final proporcionar um ambiente suficientemente realístico para o que jogador pudesse se 

sentir na ‘pele de lagarto’. A abordagem de aprendizagem em Calangos é diferente dos jogos 

citados acima (A Revolta da Cabanagem, Tríade e Búzios), que fazem uso de textos para 

transmitir conteúdos e colaborar na aprendizagem do jogador. Aprendizagem dentro de 

Calangos deve ocorrer à medida que o lagarto controlado pelo jogador vai interagindo com o 

meio ambiente simulado das dunas e observando a relação e como as ações tomadas por ele 

no ambiente reproduzem reações no lagarto e como essas reações afetam o lagarto. Essa 

abordagem de aprendizagem mostra ser bastante promissora, pois parece superar a 

dependência dos textos para apresentar conteúdos. Essa dependência pode ser um problema 

dado que acontece dos jogadores lerem o mínimo possível ou, até mesmo, ignorarem os textos 

apresentados em um jogo, como foi relatado em uma experiência com estudantes jogando 

Búzios (SOUZA; RIOS; ALVES, 2010). No entanto, a ausência de textos durante o jogo 

dificulta a compreensão pelo jogador sobre como jogar e o objetivo principal do jogo, que é, 

além de sobreviver, acasalar e procriar. O jogo começa com o lagarto, controlado pelo 

jogador, no meio das dunas sem qualquer instrução do que deve fazer e sem saber para que 

servem as informações da barra no lado direito da tela. Para superar esse problema, é 

necessário alguém, que tenha jogado ou conheça o jogo, ao lado do jogador em sua primeira 

experiência. Essa solução não é a ideal, pois os jogos devem prover pelos menos as instruções 

básicas dentro da experiência de jogo. A Revolta da Cabanagem, Tríade e Búzios começam o 

jogo explicando gradativamente como jogar à medida que o jogador vai cumprindo missões 

básicas. Outro aspecto que deve ser melhorado em Calangos é o dos retornos do jogo as ações 

do jogador com a inserção de efeitos sonoros, além de mais efeitos visuais. Isso ajudará o 

jogador a se orientar mais dentro do jogo e a identificar com mais clareza as relações que 

                                                
49 Atualmente, a fase desenvolvida em Calangos só contempla aspectos ecológicos. 
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envolvem o lagarto com o seu habitat. É importante destacar que Calagos está na versão beta 

e muitas modificações são esperadas para a versão final. 

 

  
Fig. 11 Calangos. 

 

Por fim, sob todo o que foi discutido nesta seção, ratifico, assim como Becker (2007), 

que os jogos eletrônicos educativos devem se inspirar nos modelos dos jogos eletrônicos 

comerciais.  No entanto, é importante destacar que não se trata também de selecionar todos os 

aspectos positivos de um jogo de sucesso e fazer então um jogo eletrônico que seja dito 

‘educativo’. Para o desenvolvimento de bons jogos educativos, é preciso incorporar, como 

discute Gee (2007b), princípios derivados de alguma teoria da aprendizagem. No entanto o 

‘acoplamento’ de uma teoria a um jogo eletrônico não é trivial. Construir jogos eletrônicos 

educativos é um enorme desafio e provavelmente sempre o será. Como atenta Becker (2007), 

mesmo depois de vários séculos de produção literária e de cerca de um século de produção 

cinematográfica, ainda seguimos sem uma ‘receita de bolo’ para produção de bestsellers e 

blockbusters, e muito menos para clássicos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Em consonância com o que foi dito no início deste trabalho sobre a enorme influência dos 

jogos em nossa cultura, os jogos eletrônicos não se limitam ao jogar num específico tempo-

espaço – eles vão mais além do que o momento do jogar (ALVES, 2005). Pois, há uma 

necessidade dos jogadores de compartilharem suas experiências (ALVES, 2005; MOITA, 

2007), seja através da produção de tutorais ou tirando dúvidas de jogadores menos experientes 

através de fóruns, por exemplo. Basta navegar pela Internet e fazer uma busca pelo nome de 
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algum jogo, para se vislumbrar o grande volume de conhecimento produzido diariamente por 

estes novos e insaciáveis ciborgues. 

 Com base nessa observação, propomos que, caso optem pelo uso de jogos eletrônicos 

em sala de aula, os professores não se limitem apenas à atividade de jogar em aula, mas, com 

o suporte das escolas, possibilitem a troca de experiências presencialmente e/ou por meio das 

recentes mídias digitais à disposição dos novos ciborgues. O diálogo entre os novos ciborgues 

(os estudantes) e destes com os velhos ciborgues (os professores) é essencial para dar um 

novo sentido às salas de aulas, de uma perspectiva próxima ao mundo que os novos ciborgues 

já estão acostumados a habitar. Destacamos a necessidade de interação entre os novos e 

velhos ciborgues em sala de aula porque é assim que os novos ciborgues aprendem fora da 

escola, entre eles. No entanto, há muitos ‘poréns’ sobre esse entusiasmo com os jogos 

eletrônicos em educação e com as novas competências cognitivas adquiridas pelos novos 

ciborgues. Retornaremos a este ponto no terceiro capítulo deste trabalho. 

 Por fim, queremos destacar que, mais importante do que trazer jogos eletrônicos 

educativos para a sala de aula, é conceber um currículo que atenda às novas gerações de 

ciborgues, levando em conta seus currículos ciborgues. Afinal, de nada vale a utilização de 

novas ferramentas sem um currículo e uma prática pedagógica realmente novos e compatíveis 

com as novas perspectivas trazidas por estas ferramentas. Citando Vigotski (2007) “a 

invenção de novos métodos que são adequados a novos caminhos em que os problemas são 

colocados exige muita mais que uma simples modificação dos métodos previamente 

aceitados”. Assim, a tarefa mais onerosa e importante não reside apenas no desenvolvimento 

de artefatos, como os jogos eletrônicos educacionais, mas na construção de novos currículos, 

nos quais estas ferramentas participem, nos termos aqui defendidos, um currículo ciborgue. 
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CAPÍTULO II 
 
 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA EM TEMPOS DE TECNOPÓLIO 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Se seguirmos a Adorno (2006) em sua afirmação de que a educação tem o papel de reverter a 

‘barbárie’, podemos julgar que seu êxito tem sido limitado, não só porque muitos não têm 

acesso à educação, mas também porque a ‘barbárie’ tem sido cada vez mais presente nas salas 

de aula propriamente ditas. Por ‘barbárie’, entende-se aqui o produto da claustrofobia do 

indivíduo imerso em um mundo movido por processos sociais de desumanização e 

desintegração da individualidade. Entre esses processos sociais, podemos incluir, 

infelizmente, a educação. 

 Como Adorno afirma, a educação deve ter o papel central de prover ao indivíduo 

condições de auto-reflexão crítica, conscientizando-o da própria ignorância. Ou seja, a 

educação deve ajudar o indivíduo a se livrar de sua auto-suficiência, fruto do que Adorno 

chama de ‘semicultura’, gerada pela indústria cultural (ADORNO, 2009). Ao contrário do 

não-saber, que predispõe o sujeito ao saber, a semicultura o indispõe ao saber, na medida em 

que este se vê como auto-suficiente. Essa auto-suficiência é que o faz ignorante e que, 

conseqüentemente, propicia a intolerância e a perda de identidade e de qualquer senso social. 

O resultado é a barbárie, em face da qual o desenvolvimento da reflexão crítica desempenha 

um papel crucial. Quando um indivíduo é capaz de reflexão crítica (e, acima de tudo, de auto-

reflexão), ele não se deixa conduzir sem se questionar inclusive sobre suas próprias 

concepções (MARQUES, 2000).  

 É importante pontuar que não é somente a escola que tem o papel de educar os 

sujeitos. Este é também um papel direta ou indiretamente dos pais, parentes, amigos etc. Em 

suma, o caráter do indivíduo é formado e reformado à medida que interage com diferentes 

redes sociais. Nessas redes sociais, a escola, como é compreendida aqui, possui o irrevogável 

papel de educar, uma vez que um indivíduo escolarizado passa uma significante parte de sua 

infância e juventude freqüentando uma escola e, ao mesmo tempo, recebendo uma enxurrada 

de novas informações dentro dela. Essas enxurradas de novas informações, que fazem parte 
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do currículo escolar, não só define os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, mas 

também promove a formação do caráter, segundo as ideologias impregnadas nos conteúdos 

selecionados (SILVA, 1999; POSTMAN, 1993, ver abaixo).  

Tendo em vista o papel da escola no processo de educação dos sujeitos, chama a 

atenção o fato de que, ao contrário do que se poderia esperar, de um modo geral, o processo 

de escolarização anda na contramão do combate à barbárie e da construção de uma 

capacidade de reflexão crítica. Como Postman e Weingartner já apontavam em 1969, as 

escolas preparam os indivíduos para um mundo estático e absolutista, como pode ser visto em 

sua ênfase sobre os seguintes conceitos: 

 
“1. O conceito de “verdade” absoluta, fixa, imutável, em particular, desde uma perspectiva 

polarizadora, do tipo boa ou má. 

2. O conceito de certeza. Existe sempre uma e somente uma resposta “certa”, e é 

absolutamente “certa”. 

3. O conceito de entidade isolada, ou seja, “A” é simplesmente “A”, e ponto final, de uma vez 

por todas. 

4. O conceito de estados e “coisas” fixos, com a concepção implícita de que, quando se sabe o 

nome, se entende a “coisa”. 

5. O conceito de causalidade simples, única, mecânica; a idéia de que cada efeito é o resultado 

de uma só causa, facilmente identificável. 

6. O conceito de que diferenças existem somente em formas paralelas e opostas: bom-ruim, 

certo-errado, sim-não, curto-comprido, para cima-para baixo etc. 

7. O conceito de que o conhecimento é “transmitido”, emana de uma autoridade superior e 

deve ser aceito sem questionamento” (POSTMAN; WEINGARTNER, 1969, p. 217). 

 

Ainda podemos considerar muitas desta apreciação válida para muitas instituições de 

ensino, mesmo nos dias de hoje (MOREIRA, 2000). Como concluem Postman e Weingartner, 

uma educação desta natureza, na qual os conceitos são abordados de maneira tão estagnada e 

axiomática, tende a resultar na formação de um indivíduo passivo, autoritário, inflexível, 

comodista e conservador. Tais características podem ser consideradas impróprias, entretanto, 

para uma era envolta por conceitos como conhecimento, informação, probabilidade, incerteza 

e complexidade. O indivíduo desta era deve ser compatível com seu espírito. Para isso, a 

educação deve prover às novas gerações uma formação que promova uma personalidade 

inquisitiva, flexível, ávida pelo conhecimento, criativa, inventiva, tolerante e liberal, que seja 

capaz de coexistir com as polissemias, as incertezas, as ambigüidades e a diversidade cultural 

em constante miscigenação. É necessário que o indivíduo continue se preparando para seguir 
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sempre aprendendo, porque as transformações seguem um fluxo contínuo. Repetindo uma 

expressão que se tornou lugar comum, mas raramente é posta em prática de maneira efetiva, é 

necessário que o indivíduo ‘aprenda a aprender’ (POSTMAN; WEINGARTNER, 1969; 

NOVAK; GOWIN, 1996). Assim como podemos considerar seu diagnóstico da situação da 

educação válida nos dias de hoje, também julgamos consistentes as idéias de Postman e 

Weingartner sobre as direções nas quais poderíamos transformá-la de modo a torná-la 

compatível com a contemporaneidade. 

 Esta visão crítica da educação certamente não é nova. Educadores e pesquisadores em 

educação, por exemplo, estão conscientes de tais problemas há muito tempo e, não 

surpreendentemente, surgiram várias frentes de investigação para enfrentá-los. Aqui, vamos 

concentrar nossa atenção em uma dessas frentes, a educação multicultural, que se ocupa do 

tratamento da diversidade cultural dentro de escolas e outras instituições educacionais. Isso 

não deve ser limitado, porém, à diversidade de origens culturais dos estudantes que 

encontramos nas salas de aula, mas precisa considerar, também, os múltiplos olhares e 

interpretações da história humana, e os distintos modos como compreendemos a natureza.  No 

que tange tratar mais especificamente da educação científica, devemos reconhecer que uma 

abordagem multiculturalista em uma aula de ciências não é trivial de ser implementada. A 

ciência, por ser uma construção cultural marcada por sua origem anglo-saxã, elitista e 

patriarcal (POSTMAN, 1993; SILVA, 1999; LEE; LUYKX, 2006), foi posta em discussão 

pelos multiculturalistas, que passaram a considerar como outros conhecimentos, em princípio, 

não científicos, podem ser incluídos no currículo de ciências (EL-HANI; MORTIMER, 

2007). Algumas das principais razões para a polêmica sobre a inclusão de uma abordagem 

multicultural no ensino de ciências dizem respeitos às distintas maneiras de entender a 

natureza da ciência e qual deve ser a meta do ensino de ciências (ibid.).  

Num extremo do debate, estão multiculturalistas (e.g., KAWAGLEY, NORRIS-

TULL; NORRIS-TULL, 1998; SNIVELY; CORSIGLIA, 2001), que propõem que saberes de 

origens distintas da ciência ocidental moderna devem ser considerados científicos e, logo, 

devem ser incluídos no currículo de ciências. No outro extremo, universalistas, que advogam 

que a ciência não pode ser ensinada em termos multiculturais (MATTHEWS, 1994; SIEGEL, 

1997), uma vez que, apesar de ela ser influenciada por diversas culturas, estas influências não 

determinam o conteúdo de suas afirmações. É o mundo, no fim das contas, que julga a 

adequação das proposições científicas (MATTHEWS, 1994). No entanto, para além dessas 

visões extremistas, têm sido feitas, mais recentemente, propostas que buscam caminhar entre 

estas duas posições extremas (SOUTHERLAND, 2000; COBERN; LOVING, 2001; SIEGEL, 
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2002; EL-HANI; MORTIMER, 2007). Estas distintas posições serão posteriormente 

retomadas e discutidas com mais profundidade, no desenrolar deste capítulo. Afinal, a 

problemática da inclusão de uma abordagem multicultural no ensino de ciências é o ponto 

fulcral deste trabalho. 

 A educação multicultural tem se voltado principalmente para as diversidades de ordem 

étnica e racial, lingüística, de classe social e religiosa (LEE; LUYKX, 2006, BANKS, 2008). 

No entanto, há outros aspectos tão importantes quantos estes, que também compõem a 

identidade do indivíduo, relativos, por exemplo, ao gênero, à inclusão tecnológica, à história 

de vida etc. A identidade do indivíduo é, acima de tudo, multifacetada, e é isso que torna cada 

indivíduo particular, com sua própria subjetividade. Além disso, estas facetas não podem ser 

livremente decompostas ou analisadas, uma vez que há uma interdependência entre elas, 

como constituintes de um mesmo indivíduo (LEE; LUYKX, 2006).  

Partiremos aqui da suposição de que toda sala de aula é multicultural, uma vez que, 

mesmo em uma sala constituída por professores e estudantes oriundos de uma mesma 

localidade, etnia, matriz sócio-cultural etc., haverá uma diversidade de formas de ver e pensar 

o mundo. Supondo uma situação em que duas crianças de mesma etnia, mas de classes sociais 

distintas, freqüentem a mesma sala de aula, podemos dizer que, certamente, haverá diferenças 

culturais entre elas (advirto que o nível cultural não é necessariamente proporcional a renda 

do indivíduo). Contudo, essa diferença cultural não dirá respeito somente às suas classes 

sociais de origem. Muito provavelmente, a criança oriunda de uma família mais abastada terá 

acesso a uma diversidade de tecnologias e isso poderá produzir diferenças cognitivas entre 

elas (o que não implica, necessariamente, qualquer diferença em suas capacidades cognitivas). 

Ou até pode acontecer o contrário. A criança da classe mais alta pode ter algum tipo de 

“fobia” à tecnologia e a criança da classe mais baixa pode ter acesso freqüente a uma lan 

house perto de sua casa. Mais uma vez, poderá haver diferenças cognitivas entre elas. É certo 

que o uso de ferramentas tecnológicas não é o único fator responsável pelo desenvolvimento e 

pela diferenciação cognitiva entre os indivíduos. Ele é, no entanto, um fator fundamental nos 

tempos de hoje, como veremos mais à frente. Por ora, a intenção com este exemplo é mostrar 

um pouco da complexidade das inter-relações sociais e das múltiplas facetas que podem 

compor um sujeito. Embora seja difícil tratar estes aspectos em conjunto, a separação das 

influências das variáveis também é metodologicamente difícil, uma vez que não podemos 

isolar ou ignorar muitas delas (ibid.). 

As pesquisas sobre a educação multicultural têm um papel importante a desempenhar, 

diante da diversidade cultural que temos dentro das salas de aula. Deve-se ter clareza de que, 
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nas pesquisas sobre a educação multicultural, não é suficiente (como, aliás, em qualquer outro 

campo) evidenciar apenas resultados positivos, mas também devem ser discriminadas as suas 

dificuldades e limitações. Afinal, uma vez que queremos dar conta de um mundo constituído 

por imperfeições, contradições e polissemias, não faz sentido algum apresentar em nossos 

próprios trabalhos um mundo absoluto e distinto daquele em que acreditamos viver. 

Por fim, é importante destacar que o currículo é entendido aqui como o principal 

artefato cultural e tecnológico que cumpre o papel de controlar o conhecimento escolar, tendo 

importantes conseqüências para a formação dos indivíduos. O currículo é resultante das 

identidades reforçadas, dos saberes selecionados e das relações de poder (SILVA, 1999). Por 

exemplo, ao se falar sobre os indígenas brasileiros em uma aula de história, estes serão 

apresentados sob certa faceta, possivelmente estereotipada, segundo a óptica ocidental e, 

conseqüentemente, reforçando uma identidade única dos índios brasileiros. Mas, 

independente de ser estereotipada, seja lá qual for a faceta, ou melhor, a identidade reforçada 

dos indígenas que se queira mostrar, ela será apresentada segundo saberes selecionados. Ou 

seja, os conteúdos escolhidos serão aqueles que confirmam e fortalecem aquela faceta dos 

indígenas sobre a qual se deseja ensinar. Por sua vez, as decisões sobre o que deve ser 

ensinado são produtos de relações de poder. Identidades, saberes e relações de poder são 

pontos que permearam as discussões sobre as diversidades de identidades, os currículos 

multiculturais e a educação científica no decorrer do trabalho.  

Como veremos nas próximas seções, o currículo não é um só e não se limita à escola, 

mas transcende as salas de aula, incorporando, por exemplo, as mídias eletrônicas como novas 

e importantes fontes de saber e de formação (GREEN; BIGUM, 2008). Como um mantenedor 

do regime cultural em vigor, que julgamos ser, atualmente, marcado por um autoritarismo 

tecnológico, o currículo é uma ferramenta perigosa. Contudo, sua posição também faz dele 

um elemento essencial na subversão deste regime, batizado por Postman (1993) de 

‘tecnopólio’. Assim, cabe-nos entender com o que estamos lidando ao falarmos em uma 

educação em prol da diversidade cultural e da cidadania, dado que nossa história é 

(sobre)carregada de ideologias escondidas sob verdades incondicionais que legitimam o 

poder. Além disso, como objetivo final deste trabalho, a educação científica será discutida à 

luz destas considerações sobre multiculturalismo, tecnopólio e currículo. 
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EDUCAÇÃO MULTICULTURAL 

 

A percepção da diversidade de estudantes que povoam as salas de aula remonta há muitas 

décadas, mas se tornou ainda mais evidente com a migração, que cresce a cada ano, de 

famílias oriundas principalmente de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para 

países desenvolvidos (BANKS, 2008). Foi neste contexto que a educação multicultural surgiu 

como um movimento de reforma educacional, com o fim de estreitar as relações dos 

estudantes, cada vez mais diversos em suas matrizes culturais, entre si e com seus professores. 

 Professores e estudantes são, muitas vezes, separados por um abismo, devido à 

alienação imposta pela ditadura da cultura majoritária.50 Além disso, esses atores sociais, 

professores e estudantes, muitas vezes têm uma visão bastante restrita de sua própria realidade 

e da realidade do outro, por ficarem limitados às suas próprias perspectivas. As conseqüências 

trazidas por esse abismo não só recaem sobre os indivíduos pertencentes às ditas culturas 

minoritárias, mas também sobre os que fazem parte de uma cultura majoritária, uma vez que a 

discriminação e a coibição não são os seus únicos sintomas. A privação do indivíduo da 

oportunidade de conhecer e vivenciar outras culturas e, assim, de se tornar mais completo 

como ser humano (ibid.) o impossibilita de receber os benefícios acessíveis a um cidadão 

capaz de participar da variedade cultural que constitui a experiência humana. No entanto, 

podemos encontrar em toda parte, desde a educação religiosa até a educação científica, esta 

tendência de estreitamento da visão dos indivíduos a uma curta extensão da experiência e do 

legado cultural humano. 

 As escolas estão longe de atender às demandas sociais, tanto no que diz respeito à 

capacitação de profissionais que possam atender às exigências do mercado de trabalho quanto 

no que concerne à formação de cidadãos socialmente responsáveis e atuantes (MARQUES, 

2000; CHARLOT, 2008). Uma das causas que quero destacar aqui é o vínculo cego das 

escolas aos valores da cultura majoritária, de modo que pouco se exploram os mundos 

socioculturais dos estudantes, que representam culturas minoritárias, mas que não são, 

                                                
50 Por ‘cultura majoritária’, entende-se aqui a cultura de maior influência em uma determinada localidade. Dada 
a grande influência européia nos países ocidentais e a recente força da ciência (vista aqui como uma instituição 
social relacionada a uma cultura particular, oriunda da Europa ocidental), caracterizamos também a ‘cultura 
majoritária’, de uma maneira genérica, como uma cultura elitista, européia, patriarcal e cientificista. Esta 
generalização é usada estando-se consciente das particularidades das diversas localidades, bem como que a 
‘cultura majoritária’ pode ser caracterizada de outras maneiras, a depender do contexto do qual estamos tratando. 
Além disso, não se pode perder de vista que, entre grupos e, inclusive, entre os membros de cada grupo que 
apóiam essa ‘cultura majoritária’, há uma pluralidade cultural. Far-se-á uso da expressão ‘cultura majoritária’ 
com a finalidade de facilitar o transcorrer da discussão, mas sem a intenção de simplificar a complexidade da 
diversidade cultural. 
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necessariamente, minorias dentro de uma sala de aula, em termos da quantidade de estudantes 

(LEE; LUYKX, 2006). Essa falta de referências socioculturais, à medida que são ignoradas as 

culturas minoritárias, dificulta a apropriação dos conhecimentos escolares pelos estudantes 

destas culturas (ibid.), assim como leva à falta de contato dos estudantes, de um modo geral, 

com a diversidade que compõe as salas de aulas e que não deixa de ser reflexo da diversidade 

fora delas. Desta forma, tanto a capacitação de profissionais é prejudicada pela deficiência na 

aprendizagem, quanto à promoção de cidadãos éticos e responsáveis também é debilitada, 

pela ausência de referência e de valorização da diversidade cultural que compõe nossa 

sociedade. 

Por mais que o indivíduo se sinta pleno quanto ao entendimento de si e do mundo 

desde a perspectiva de sua cultura, é pouco provável que de fato tenha alcançado tal plenitude, 

caso se negue a, ou seja, impossibilitado de ver o mundo, a sua cultura e a si mesmo sob os 

olhares de outras culturas. Afinal de contas, durante toda a história da espécie humana, as 

culturas influenciaram umas às outras. Se não houvesse tais influências ou, até mesmo, 

assimilações culturais, a matemática do ocidente, por exemplo, seria outra, dado o papel que a 

influência de hindus e árabes teve em sua construção. Diante desse quadro, a meta principal 

da educação multicultural é agregar ao auto-entendimento do indivíduo as perspectivas de 

outras culturas (BANKS, 2008). 

 Em consonância com a meta acima, outro grande objetivo da educação multicultural é 

prover aos estudantes acesso a elementos de outras culturas (e.g., em termos de linguagem, 

história, literatura) (ibid.). Aprender novas línguas, por exemplo, é aprender novas formas de 

conceber o mundo. Afinal, segundo a hipótese Sapir-Whorf (e.g., SAPIR, 1929; WHORF, 

1964), o comportamento e o modo de pensar de um grupo são determinados, de modo 

importante, por sua linguagem. Ou seja, a compreensão da natureza por uma comunidade 

seria, em parte, fruto de hábitos lingüísticos compartilhados por seus membros. Como 

escreveu Sapir: 

 
“Os seres humanos não vivem sós no mundo objetivo, nem só no mundo da atividade social 

como ordinariamente entendida, mas estão muito mais à mercê da linguagem particular que se 

tornou o meio de expressão para sua sociedade. É pura ilusão imaginar que alguém se ajusta 

essencialmente a uma realidade sem o uso da linguagem e que a linguagem seja meramente um 

eventual meio de resolução de problemas específicos de comunicação ou de reflexão. O fato 

em questão é que o ‘mundo real’ é uma larga extensão inconscientemente construída nos 

hábitos da linguagem do grupo. Não existem duas linguagens que sejam suficientemente 

similares para serem consideradas como representações da mesma realidade social. Os mundos 
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em que diferentes sociedades vivem são distintos mundos, não meramente o mesmo mundo 

com diferentes rótulos associados” (SAPIR, 1929, p. 209). 

 

Desta perspectiva, pode-se inferir que, ao aprender novas línguas, o aprendiz agregará 

à sua ecologia conceitual novas formas de interpretar a natureza. E é isso que ocorre quando o 

indivíduo que até então não tenha tido acesso à ciência passa a conhecer o discurso científico. 

No entanto, a linguagem cotidiana, utilizada pelos indivíduos de uma comunidade ou 

localidade, poderá ter, em certas circunstâncias, conseqüências mais apropriadas – de acordo 

com determinado conjunto de critérios - do que o discurso científico. Essa perspectiva põe em 

xeque o valor pragmático do discurso científico em determinados contextos, como é afirmado 

por El-Hani e Mortimer (2010) ao olharmos para sala de aula de ciências sob óptica de 

hipótese Sapir-Whorf. Para melhor entender como o discurso científico pode ter seu valor 

pragmático posto em xeque em determinados momentos e em outros não, imaginemos o 

seguinte exemplo. João, o protagonista fictício, ao pedir um remédio ao seu vizinho, 

provavelmente pedirá pelo nome comercial do remédio, por ser de conhecimento comum, ao 

invés de chamá-lo pelo nome da substância que é o princípio ativo do remédio. Afinal, há 

maior chance de o seu vizinho entender qual o remédio em questão pelo nome comercial do 

que pela denominação química. Já em uma farmácia, João poderia pedir tanto pelo nome 

comercial quanto pelo nome da substância, que o vendedor certamente irá compreender. No 

entanto, se João vai a uma farmácia comprar um remédio e o pede ao vendedor pelo nome da 

substância, é mais provável que o vendedor lhe dê um leque de possibilidades de remédios 

com a mesma substância, mas com preços distintos, do que se a pessoa pedisse pelo nome 

comercial do remédio. Ou seja, no primeiro caso, João poderá ter um maior poder de compra 

do que no segundo caso, ao restringir-se ao nome comercial do remédio. Ainda explorando 

esta mesma situação, saber o nome do princípio ativo do remédio proporcionaria ao nosso 

protagonista entender que a notícia de uma coluna científica, que ele acabara de ler antes de ir 

à farmácia, trata de novas advertências sobre o remédio que pretende comprar. Esse exemplo 

ilustra as conseqüências distintas que a linguagem cotidiana e a linguagem científica podem 

ter no cotidiano do indivíduo, assim como destaca a importância da noção de domínio de 

aplicação do discurso. A clareza de compreensão dos domínios de aplicação de diferentes 

formas do discurso possibilita ao indivíduo saber quando usar ou não determinados modos de 

falar e, por extensão, modos de pensar. Essa clareza permite que o indivíduo tire melhor 

proveito, nos diferentes contextos, de uma diversidade de modos de pensar e falar, à medida 
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que toma consciência sobre a diversidade de discursos e a pertinência de cada um diante de 

determinadas situações.  

Desta maneira, como é sustentado aqui e por autores como Cobern e Loving (2001) e 

El-Hani e Mortimer (2007), as distintas conseqüências da linguagem cotidiana e da linguagem 

científica devem ser discutidos em sala de aula, de modo a demarcar os limites dos seus 

múltiplos significados e contextos de aplicação.  

Assim como os benefícios adquiridos ao se aprender uma nova língua, aprender 

história, por exemplo, sob outras facetas, não apenas sob uma única óptica, geralmente a do 

vencedor ou da cultura majoritária, é mais do que aprender sobre um fato em si, é perceber 

que existem diversas formas de ver um mesmo fato histórico. Afinal, a percepção ou atenção 

seletiva a diferentes elementos que compõem um fato histórico varia em sua intensidade e é 

sempre atravessada por interpretação, uma vez que o observador/narrador está impregnado 

por ideologias próprias e de sua cultura preponderante. Além disso, aprender histórias 

‘alternativas’ possibilita ao indivíduo compreender mais de sua própria cultura, uma vez que 

as culturas se nutrem umas das outras. Por exemplo, a ciência ocidental “se baseou em idéias 

do início das culturas Egípcia, Chinesa, Grega, e Árabe” (RUTHERFORD; AHLGREN, 

1990, p. 145). 

 Prover a todos os estudantes conhecimentos e capacitações necessárias para atuar 

dentro de suas culturas, dentro da cultura dominante e dentro e entre outras culturas, sendo 

capaz de negociar transições de fronteiras à medida que trafega por distintas culturas, é 

também uma grande meta da educação multicultural (BANKS, 2008). Contudo, assim como o 

estudante de uma cultura não dominante deve ser capaz de atuar dentro das instituições 

dominantes, estudantes da cultura dominante também devem ser capazes de atuar 

adequadamente nos domínios das outras culturas. É fundamental, assim, que os estudantes 

tenham a possibilidade de ter contato com diversos saberes representativos do contexto 

sociocultural em que vivem.  

 Outra importante meta da educação multicultural é amenizar as mazelas geradas pela 

discriminação (BANKS, 2008). Um estudante pertencente a um grupo excluído sofre não 

apenas com a repressão e a alienação a que é submetido dentro das instituições dominantes, 

mas também pode sofrer exclusão dentro de sua comunidade ou, até mesmo, dentro da sua 

própria família, ao tentar se incluir efetivamente na cultura dominante, Isso pode forçá-lo, 

eventualmente, a abandonar o seu próprio berço sociocultural. A situação se torna ainda mais 

complicada porque não há garantias de que ele será bem sucedido na sua tentativa de inclusão 
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na cultura hegemônica. A conseqüência pode ser, então, a de uma dupla marginalização, tanto 

dentro quanto fora de sua comunidade e família. 

 Se a educação for entendida como forma de promover transformações sociais, ela não 

poderá ser indiferente às questões socioculturais que permeiam a sala de aula. Desta 

perspectiva, Marques (2000) afirma que privar os estudantes de uma educação sob uma óptica 

multicultural praticamente corresponde a privá-los por completo de uma educação escolar. 

Logo, assim como um indivíduo que é privado de educação escolar possivelmente apresentará 

sérias dificuldades e limitações para mobilizar-se e defender-se diante das tensões e dos 

conflitos que fazem parte do seu dia a dia, a fim de garantir minimamente seus direitos, o 

mesmo acontecerá a um estudante privado de uma educação com uma abordagem 

multicultural. Na visão de Marques, se o indivíduo vive em uma sociedade multicultural, 

como no caso da maioria de nós, e não pode mover-se através das fronteiras entre as culturas 

que povoam seu cotidiano, ele ou ela terá de enfrentar dificuldades semelhantes a alguém 

desprovido por completo de uma educação escolar. Ou seja, tanto as pessoas não instruídas 

quanto aquelas instruídas de uma forma culturalmente míope podem ser alienadas ao ponto de 

se sentirem insignificantes perante a sociedade. É por isso que estamos de acordo com a 

compreensão de Banks (2008) acerca do objetivo da educação multicultural. Segundo este 

autor, ela deve criar condições para o desenvolvimento em todos os estudantes de “... 

habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para atuar dentro das culturas da sua 

comunidade, dentro da cultura dominante, e dentro e entre outras culturas étnicas” (ibid., p. 

2). 

  Em síntese, a educação multicultural se preocupar em remover do indivíduo a ilusória 

auto-suficiência do saber monolítico, fechado para polissemia e transformações que as 

diversidades culturais dão aos saberes. E em contrapartida, a educação multicultural busca dar 

ao indivíduo condições se tornar um cidadão apto para a ação social no seu tempo e capazes 

de exercer seus deveres e direitos na sociedade que é caracterizada por ser culturalmente 

plural. A noção tradicional de cidadania, geralmente mobilizada nos currículos e nas 

instituições de ensino, e que ainda repercute nos dias de hoje, é a de que um indivíduo, para 

tornar-se cidadão, deve ser assimilado pela cultura vigente e imposta pelo estado, sendo, 

conseqüentemente, obrigando, por exemplo, a desistir de suas raízes étnicas e raciais (ibid.).  

Como discutido acima, com a intensificação da migração, principalmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, tem ocorrido não apenas o translado de certo número de indivíduos 

de um meio sociocultural para um país estrangeiro, mas há, também, casos de toda uma 

comunidade migrar. Um exemplo de migração de comunidades inteiras é o que ocorreu com 
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uma de comunidade alemã do sul do país que migrou quase que inteiramente para o Brasil. 

Esta migração levou a extinção do dialeto chamado ‘pomerano’ na Alemanha, mas que se 

mantém vivo somente até hoje pelos descendentes desses imigrantes alemães em nosso país.51 

Assim, sob esse panorama mundial de grandes movimentos de migração, entre muitos outros 

fenômenos envolvidos no que foi chamado de ‘pré-globalização’ (ibid.), já havia, no início 

das décadas de 1960 e 1970, movimentos de revitalização da etnia e contestação da noção de 

cidadania. E, a cada ano que passa, essas questões de cunho cultural vêm assumindo um papel 

mais e mais importante no contexto contemporâneo. Em consonância com isso, um novo 

entendimento sobre cidadania vem sendo desenvolvido, sob uma roupagem multicultural 

(ibid.). 

 
“Uma efetiva educação para a cidadania ajuda os estudantes a adquirirem conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para funcionar efetivamente dentro de suas comunidades 

culturais, estados-nações, regiões e comunidade global. Tal educação ajuda os estudantes a 

adquirirem perspectivas e valores cosmopolitas necessários para trabalhar para alcançar a 

igualdade e justiça social para as pessoas ao redor do mundo...” (ibid., p. 5) 

  

A educação escolar contribuirá para tal forma de educação para a cidadania caso esteja 

a serviço das multiplicidades culturais presentes nos contextos em que as instituições de 

ensino estão inseridas, permitindo que sujeitos plurais possam resgatar suas próprias 

identidades, através da valorização de suas realizações histórico-culturais (MARQUES, 

2000). Afinal, só restituindo suas crenças nos sonhos e nas possibilidades que possuem é que 

eles serão capazes de superar as determinações socioculturais a que estão submetidos. Assim, 

por meio de uma reforma escolar que possibilite a implantação dessa concepção de uma 

educação para uma cidadania crítica e transformativa, é possível prover ao indivíduo um 

sentimento de pertencimento à sociedade (BANKS, 2008). 

 No entanto, essa visão de cidadania não é aceita por todos. Por exemplo, no contexto 

dos Estados Unidos, a educação multicultural é acusada de poder criar uma divisão entre os 

cidadãos estadunidenses (ibid.). Pois, segundo Banks, a sociedade estadunidense de um modo 

geral entende que a unidade da nação deve ser construída através da assimilação dos 

indivíduos de diferentes grupos étnico-raciais. Contudo, na prática, os assimilados 

culturalmente seguem sendo excluídos da sociedade dominante. A respeito da crítica de que a 

                                                
51 Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre - DO DIALETO AO HOCHDEUTSCH: Muitas Alemanhas 
em uma. <http://www.porto-alegre.diplo.de/Vertretung/portoalegre/pt/S__alemao.html> Acesso em 10.set.2009. 
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educação multicultural poderia dividir a sociedade estadunidense, Banks argumenta que ela 

tem como meta uma unidade plural, e não a divisão dos cidadãos. Essa unidade plural deve 

ser constituída via discussões e negociações nas quais os diversos grupos socioculturais 

estejam igualmente representados – não apenas em termos de sua etnia/raça, mas também de 

outros aspectos, como gênero, idade, orientação sexual e classe social. 

 Em suma, as motivações da educação multicultural decorrem, pois, de uma reflexão 

sobre a cidadania. De uma perspectiva multicultural, a ação em prol da cidadania é vista como 

uma forma integral de melhorar a sociedade, conectando “conhecimentos, valores, 

empoderamento e ação” (ibid., p. 9). Para seguirmos nessa discussão sobre a educação 

multicultural e cidadania, nos debruçaremos nas próximas seções sob a questão a qual não 

podemos escapar, qual tipo de cidadão que seria desejável que a educação produzisse.  

 

DIVERSIDADES DAS DIVERSIDADES 

 

Uma educação multicultural exige uma atenção especial à diversidade que compõe as salas de 

aula. Pois, em parte, os modos diferentes como decisões e ações repercutem nos estudantes 

dentro da sala de aula se devem aos seus distintos antecedentes sócio-culturais, construídos 

através de suas trajetórias de participação em diferentes comunidades sociais, que fazem de 

cada um deles um ser humano particular. Compreender estes antecedentes pode ajudar-nos a 

esclarecer quais meios podem ser usados para promover em cada estudante a possibilidade de 

superação de determinadas dificuldades durante sua aprendizagem, assim como para valorizar 

suas próprias competências e conhecimentos, construídos à luz destes antecedentes sócio-

culturais. Portanto, como a educação multicultural é uma educação que leva em conta estes 

antecedentes, é imprescindível que se tenha uma compreensão adequada da pluralidade dos 

indivíduos em uma sala de aula. Para isso, é essencial saber quais os modos de pensar e falar 

que os constituem e fazem destes indivíduos seres particulares, na medida em que estes, “por 

mais diversos que sejam, não variam de modo inteiramente individual, mas têm, [...], sua 

variabilidade constrangida pelo contexto social” (EL-HANI; MORTIMER, 2010, p. 1). 

No entanto, para ter uma visão da diversidade cultural dos estudantes, no primeiro 

momento poderia-se pensar na necessidade da categorização destes, o que não seria 

certamente uma tarefa trivial e, talvez, possível de ser alcançada. Pois, a complexidade das 

redes de relações a partir das quais a identidade peculiar de um estudante é constituída, ao 

categorizá-lo, acabamos por simplificá-lo. Afinal, a percepção sobre cada estudante é sempre 

focada em uma série de características, entre as muitas que o caracterizam e, ao mesmo 
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tempo, é inviável, por razões metodológicas, separar as influências das diferentes varáveis, 

que não são completamente independentes umas das outras (LEE; LUYKX, 2006). Por 

exemplo, em uma população que contém vários grupos raciais, pode haver estratificações por 

questões étnicas, sócio-econômicas, culturais, profissionais, entre outras. Nesse cenário, 

poderá ser difícil separar, por exemplo, as influências étnicas das sócio-econômicas ao 

considerar as características de um dado estudante. Também, vale ressaltar que, pelo fato de a 

identidade étnica ser composta por vários elementos, incluindo linguagem, cultura e 

ancestralidade, a relevância de cada um desses componentes pode ser distinta entre os 

indivíduos de um mesmo grupo étnico. Banks (2008), por exemplo, aponta que um indivíduo 

não se identifica necessariamente apenas com o seu grupo étnico. Em casos mais extremos, a 

pertinência a um grupo étnico pode até não ter relevância alguma para ele. 

Outros aspectos culturais que também devem ser levados em conta são os aspectos 

relacionados ao ambiente de aprendizagem, às relações interpessoais entre professores e 

estudantes, bem como entre os próprios estudantes, são alguns dos elementos culturais 

relevantes a serem levados em consideração por uma abordagem multicultural. Por exemplo, 

em um estudo realizado por Wood, Lawrenz e Haroldson (2009), com base nos dados de dois 

diferentes projetos de avaliação nacional dos Estados Unidos52, que têm como objetivo avaliar 

algumas ações visando à melhoria da educação científica e matemática no último ano do 

ensino médio, evidenciou-se a disparidade entre as percepções dos estudantes e dos 

professores sobre acontecimentos dentro de uma mesma sala de aula. Os estudantes não 

fizeram distinção entre os métodos aplicados pelos professores a fim de conduzir a uma 

aprendizagem ativa, passiva, cooperativa, ou outra qualquer. Por mais que os professores se 

esforçassem e acreditassem que suas atividades e materiais de aula reproduziam adequadas 

conexões com o ‘mundo real’, os estudantes geralmente não viam sentido e relevância neles. 

A partir desses achados, Wood e colaboradores diferenciaram duas culturas em sala de 

aula: a cultura dos estudantes e a dos professores. Os professores se viam com o nobre 

objetivo de preparar os estudantes para o futuro, mesmo que suas idéias não convergissem 

com as dos estudantes quanto à real necessidade de estes se tornarem ‘preparados’, no sentido 

que pensavam os professores. Por esta razão, estes autores denominam a cultura do professor 

a do ‘preparo’. Os estudantes, por sua vez, não viam suas experiências na escola como algo 
                                                
52 Os dois projetos referidos por Wood, Lawrenz e Haroldson (2009) são: i) o projeto de sistemas para 
responsável por avaliar duas iniciativas (Statewide Systemic Initiatives) desenvolvidas pelo National Science 
Foundation dos Estados Unidos, que tinham como fim acelerar o ritimo de melhoramento no ensino de ciências 
e matemática do último ano do ensino médio; ii) o projeto de implementação de currículo responsável por avaliar 
o currículo de química para ensino médio chamado Active Chemistry (http://www.its-about-
time.com/htmls/ac/ac.html. Acesso em 29.nov.210). 
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útil para suas vidas. Segundo Wood e colaboradores, os estudantes viam a escola como algo a 

ser negociado, apesar de as negociações com seus professores nem serem sempre pacíficas 

(como, por exemplo, quando envolvem motins, abaixo-assinados, complôs etc.). Os autores 

chamam a cultura do estudante, então, de cultura da ‘negociação’. Além desse descompasso 

de percepções entre estudantes e professores, eles alegam que os estudantes são ignorados nas 

discussões que definem seus presumidos futuros.  

Em outro trabalho, realizado por Ficher, Waldrip e den Brok (2005), é investigado 

como as percepções dos comportamentos interpessoais do professor afetam o desempenho nos 

estudantes, considerando-se as percepções dos elementos culturais do ambiente da sala de 

aula. Este estudo utilizou três escalas da ferramenta desenvolvida por Ficher e Waldrip, 

CLEQ (Cultural Learning Enviroment Questionnaire): equidade, colaboração e congruência. 

No âmbito desta ferramenta, entende-se por ‘equidade’ o grau em que os estudantes se 

percebem como sendo tratados igualitariamente, em comparação com seus colegas de sala. 

‘Colaboração’, por sua vez, se refere ao grau em que os estudantes se percebem estimulados 

para atuar coletivamente. E, por fim, ‘congruência’ diz respeito ao grau de conexão entre o 

ambiente de aprendizagem da casa do estudante e o ambiente de aprendizagem da sala de 

aula. Outra ferramenta utilizada neste estudo foi o QTI (Questionnaire on teacher interaction) 

(WUBBLES; LEVY, 1993), mas fazendo apenas uso de duas dimensões interpessoais do 

professor: influência e proximidade (WUBBLES; BREKELMANS, 2006).  

Os resultados evidenciaram uma forte influência mútua entre as escalas do CLEQ e as 

percepções dos estudantes acerca dos comportamentos interpessoais do professor, conforme 

sondados pelo QTI. Por exemplo, professores com atitudes do tipo tolerante/autoritário e 

incerto/tolerante53 foram percebidos como aqueles que estabelecem, em suas salas de aula, 

mais equidade, colaboração e congruência. Por sua vez, professores com atitudes em sala de 

aula do tipo repressivo, ou seja, que realizam ações duras, rígidas e que desencorajam a 

participação dos estudantes (WUBBLES; LEVY, 1993), são percebidos como promotores de 

menos equidade, colaboração e congruência. Além disso, sob essa mesma abordagem, os 

                                                
53 A categoria tolerante/autoritário é caracterizada por professores que mantêm as suas sempre aulas bem 
estruturadas ao mesmo tempo em que dá liberdade e responsbilidades para os seus estudantes. Os professores 
dessa categoria freqüentemente organizam suas aulas em torno de pequenos grupos de trabalho, além de usarem 
uma variedade de métodos, aos quais os estudantes respondem bem. Eles desenvolvem relações mais estreitas 
com os estudantes. Estes, por sua vez, gostam do modo como o professor atua e estão bastante envolvidos na 
maioria das aulas (WUBBLES; LEVY, 1993).  Já a categoria incerto/tolerante, de maneira resumida, é 
caracterizada por professores altamente cooperativos e preocupados em como explicar em um assunto, 
repetindo-o diversas vezes, se for necessário. No entanto, não se colocam no papel de liderança na classe e, 
conseqüentemente, os estudantes acabam por dar pouco ouvido às explicações deste tipo de professor. Além 
disso, os estudantes não sabem o que esperar das atitudes arbitrárias que os professores desta categoria podem 
ter, por exemplo, ao reagir a infrações em classe (ibid.). 
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autores investigaram como a satisfação dos estudantes se relacionam com essas percepções. A 

congruência e a proximidade do professor foram fortemente associadas com a satisfação, mas 

a congruência apresentou um efeito quase duas vezes maior do que a proximidade do 

professor. 

Esses estudos trazem e fortalecem pontos significativos. Primeiro, o reconhecimento 

de que o estudante é um participante ativo no processo de ensino e aprendizagem. Segundo, a 

importância de os professores e as escolas criarem certo grau de congruência entre os 

ambientes de aprendizagem da casa do estudante e da escola. Afinal, o estudante atinge com 

maior facilidade bons resultados escolares se são favorecidos por uma didática que propicie 

um alinhamento entre sua casa e o ambiente da escola. Outro ponto extremamente relevante, 

que se relaciona mais intimamente ao foco deste artigo, diz respeito à necessidade de 

conscientização por parte do professor a respeito das visões de mundo de seus estudantes, 

associadas às suas famílias, religiões, comunidades étnicas, classes sociais, gêneros, entre 

outras facetas de suas identidades culturais. Este é um ponto de central importância, porque é 

com base em sua visão de mundo que o estudante interage com os conteúdos científicos 

lecionados em sala de aula. Além disso, ao ter-se na devida conta as visões de mundo 

representadas na sala de aula, pode-se abrir espaço para que os estudantes questionem e 

busquem entender as evidências e razões pertinentes no campo científico, em vez de 

simplesmente aceitar a autoridade do professor e de outros adultos (COBERN, 1991; 1996; 

LEE; LUYKX, 2006). 

Por fim, é importante destacar mais uma vez as dificuldades dos professores de 

reconhecer a diversidade cultural dos estudantes e, conseqüentemente, de ver conexões entre 

as visões de mundo destes e o conhecimento científico (LEE; LUYKX, 2006).  Não se pode, 

contudo, meramente culpar os professores por isso. A razão para isso se encontra nos limites 

que marcam sua formação inicial. Como eles poderiam ser culpados por não terem em conta 

uma dimensão que, em geral, não esteve presente em sua formação? Há uma carência de 

formação histórica, filosófica e sociológica na formação de professores, que seja capaz de 

propiciar-lhes meios de superar ou, ao menos, compreender criticamente os discursos 

ideológicos engendrados pelo grupo cultural hegemônico nos saberes lecionados 

(MCLAREN, 1997). Pela falta de tais meios na formação de professores, os estudantes 

também terminam por não ter acesso a eles. 

Dos aspectos que compõem a diversidade cultural dos estudantes, o reconhecimento 

da diversidade cognitiva é particularmente essencial para que o professor supere dificuldades 

de comunicar-se com os estudantes, bem como de conectar o conhecimento e a prática 
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científica ao cotidiano destes. Afinal, apesar dos entraves à aprendizagem do estudante por 

conta da dificuldade de compreensão da linguagem da ciência, utilizada pelo professor em seu 

discurso em sala, por detrás desta dificuldade pode haver algo ainda mais difícil de ser 

superado, caso não se esteja atento às competências cognitivas dos alunos. Essas 

competências cognitivas são desenvolvidas por eles à medida que interagem diariamente com 

as mais diferentes fontes de conhecimento. Ou seja, a classe social, a religião, a comunidade 

racial, a família, o gênero, a sexualidade, entre muitos elementos culturais, poderão contribuir 

para a emergência de distintas formas de raciocínio e argumentação entre os estudantes. E é 

com base nessas fontes de conhecimento que atravessam seu cotidiano e nas suas 

competências cognitivas que o estudante pode relacionar-se com os seus outros colegas, com 

o professor e com o assunto das aulas. Assim sendo, é importante para o estudante que o 

professor reconheça estas suas características cognitivas, na medida em que é através desse 

reconhecimento que o professor poderá aproximar o conhecimento científico do saber 

cotidiano do estudante (LEE; LUYKX, 2006). 

 Como podemos ver, a diversidade de elementos culturais na qual os indivíduos estão 

imersos, tornando-os o que são, em toda a sua particularidade e pluralidade, é extensa e estes 

elementos se entrelaçam como um novelo. Apesar das dificuldades de lidar com todos estes 

elementos, assim como de lidar com cada um deles em separado, devido à complexidade e, 

muitas vezes, à impossibilidade de separar o efeito que cada um deles tem sobre o indivíduo, 

não podemos escapar à necessidade de construir currículos adequados ao convívio de 

diferentes culturas em sala de aula, respeitando-as todas sem distinção. Mas como o currículo 

constrói as diferenças e, conseqüentemente, a identidade do indivíduo? A próxima seção se 

debruçará sobre este ponto. 

 

CURRÍCULO: ENTENDENDO A ‘NÓS’ ATRAVÉS DOS ‘OUTROS’ 

 

Como discutido, para Silva (1999) pensar em currículo é também pensar na questão da 

identidade. Apesar de não nos apoiarmos aqui na perspectiva pós-modernista, como Silva, 

consideramos muito pertinente a atenção dada pelo autor ao processo da construção de 

identidade dentro do currículo. Este processo pode ser entendido com proveito com base na 

noção antropológica de ‘alterização’. Este termo vem sendo usado nas últimas décadas para 

referir-se ao processo de gerar a compreensão do ‘Outro’ a partir de si mesmo (GROVE; 

ZWI, 2006). Ele pode ser entendido, também, como um meio de definir o que é normal na 

medida em que se discrimina o que é anormal. Por exemplo, no passado, o homem branco 
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europeu era considerado superior na medida em que os outros, como negros e mestiços, eram 

denominados não humanos e/ou inaptos (SÁNCHEZ ARTEAGA; EL-HANI, 2010). Apesar 

de, infelizmente, ainda haver racismo, já é possível ver homens e mulheres das mais diversas 

raças ocupando espaços antes destinados apenas aos brancos, como exemplo, as comunidades 

científicas. Outro exemplo pode ser observado no papel secundário que a mulher teve 

historicamente em muitas sociedades (SILVA, 1999), mas que felizmente vêm se invertendo 

gradativamente. Para ilustrar essa inversão de papéis, foi anunciado no dia 31 de outubro de 

2010 que os brasileiros teriam pela primeira vez na história do Brasil uma mulher no cargo de 

presidente da república54.  E, como último exemplo, a união homossexual é vista, ainda nos 

dias de hoje, como um tabu, porque é tida como algo anormal enquanto que a união 

heterossexual é considerada normal. Assim, sob um viés preconceituoso que a alterização 

pode acarretar, a cultura majoritária legitima sua própria identidade, na medida em que 

marginaliza o ‘Outro’ (GROVE; ZWI, 2006; SILVA, 1999). Como foi discutida acima, a 

educação de ciências vem favorecendo em geral aos estudantes oriundos de culturas 

majoritárias, mais especificamente, da cultura ocidental (LEE; LUYKX, 2006), e, assim, 

cumpre um papel no processo de alterização. 

 Para entendermos o importante papel da educação científica e, mais especificamente, 

do currículo escolar de ciências na construção das identidades dos indivíduos de culturas 

majoritárias e minoritárias, consideraremos aqui a noção de ‘tecnopólio’, introduzida por 

Postman (1993). 

 Tecnopólio é a alcunha dada por Postman ao estado de regime cultural totalitário da 

tecnologia e da ciência, a qual o autor entende ser vivida por muitas sociedades na atualidade. 

O que caracteriza o tecnopólio é a perda de confiança no julgamento humano por ser inexato, 

subjetivo e ambíguo. Passa-se a pensar, antes, que as técnicas podem e devem cada vez mais 

pensar por nós. No tecnopólio, as ligações do ser humano com o seu passado são eliminadas, 

por não haver vínculo entre a informação e o propósito humano; a informação agora 

transcende o tempo e o espaço. A tecnologia transforma e dita os costumes de nossa 

sociedade sem pedir permissão e sem qualquer reflexão por parte de seus criadores. Ela nos 

passa uma sensação de segurança, na medida em que substituímos nossas crenças e 

subjetividades pelo suposto triunfo da tecnologia em nos proporcionar uma compreensão do 

                                                
54 G1 - Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita presidente do Brasil - notícias em Eleições 2010. 
<http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-e-primeira-mulher-eleita-
presidente-do-brasil.html>. Acesso em 29.nov.2010. 
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mundo através de números, um mundo no qual tudo pode ser medido e valorado 

quantitativamente.  

Esta situação pode ser percebida com clareza, por exemplo, quando apreciamos com 

criticidade o apelo à estatística nos noticiários, nos quais todo e qualquer assunto é tratado em 

termos de gráficos, indicadores, percentuais. Por exemplo, em uma pesquisa de opinião, que é 

levada extremamente a sério, a resposta ‘sim’ ou ‘não’ parece ser suficiente para o indivíduo 

expor sua opinião, negligenciando-se que a opinião é algo que está passível de mudança a 

todo o momento, sendo, além disso, influenciada pelo modo como é feita uma dada pergunta. 

Temos também a adoração pelo teste de QI, apesar de não termos uma definição largamente 

aceita para inteligência, assim como temos um respeito incondicional pelo o que a ciência 

determina, ao ponto de que apenas dizer ‘é cientificamente aprovado’, ‘é científico’ ou 

‘segundo os cientistas’ é suficiente para que a informação se apresente como legítima. Apesar 

de todos os esforços dos educadores e pesquisadores em ensino de ciências, o mito do método 

científico (FARIA; MENEGHETTI, 2010) é reforçado diariamente pelos meios de 

comunicação de massa, como também nas próprias aulas de ciências (AIKENHEAD, 2009). 

 Em consideração ao contexto educacional, Postman (1993) afirma que, com o advento 

da imprensa, uma crise de informação foi gerada entre os séculos XV e XVII, devido o fluxo 

massivo de informações que os livros acarretaram, em comparação com os tempos 

precedentes. Seguindo a perspectiva desenvolvida por Postman, as escolas foram 

fundamentais para o controle desta crise, uma vez que, como qualquer instituição social, a 

escola também funciona como um mecanismo de controle. Dentro dela, foi inventado, por sua 

vez, o mais importante artefato tecnológico com o objetivo de organizar, delimitar e legitimar 

conteúdos e fontes de informação específicas, o currículo (SILVA, 2006). Deste modo, o 

currículo, como um artefato tecnológico e tecnocrático, também funciona como uma 

ferramenta formadora de caráter e de identidade do indivíduo. 

 Apesar de utilizarmos aqui a alcunha tecnopólio para a era atual e de entender o 

currículo como um artefato tecnológico e cultural que seleciona informação e, 

conseqüentemente, constrói via alterização a identidade do indivíduo, não compactuamos com 

a perspectiva apocalíptica de Postman sobre a tecnologia, a ciência, a escola e a nossa era. 

Assim como há aspectos negativos, riscos, perigos, há também muitos aspetos positivos que 

são proporcionados pela tecnologia e ciência. O que pretendemos ter em vista com o termo 

‘tecnopólio’ é a extrema influência da tecnologia e da ciência na nossa era.  

Um aspecto que será também tradado dentro do tecnopólio é o de alterização. Antes 

avançarmos nesse assunto, é fundamental ressaltar que a alterização não é vista como um 
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problema em si, porque é entendido aqui que não há como construir a identidade se não por 

meio desse processo. Por conta disso, a alterização não é inerente ao tecnopólio, mas inerente 

talvez ao homem na qualidade de ser que busca entender a si e aos outros na medida em que 

convivi com os outros em sociedade. Contudo, a questão a ser considerada criticamente se 

encontra nas motivações que direcionam o processo de significação da identidade, ou, melhor 

dizer, da alteridade, a identidade produto da alterização. 

 Para melhor compreender os prejuízos que às vezes a alterização pode acarretar dentro 

tecnopólio, discutimos, assim como Postman (1993), a figura de Francis Galton e a sua 

invenção, a eugenia. O termo ‘eugenia’ foi criado por Galton em 1883 para designar o que ele 

acreditava ser o melhor caminho a ser almejado pelo ser humano, o controle das 

características hereditárias com o propósito de prover gerações futuras cada vez melhores 

física e mentalmente. O grande perigo da sua idéia está relacionado à discriminação dos 

indivíduos à medida que definimos e selecionamos o que ‘melhor’. Quando selecionamos o 

‘melhor’, estamos inevitavelmente dizendo que o que não é escolhido é pior do que o que foi 

escolhido. E, quando essa escolha envolve a eliminação das alternativas, principalmente, no 

que tange às identidades culturais, a idéia da eugenia se torna ainda mais perniciosa. Não é 

por menos que Postman (1993) considerou Galton como um dos ‘Pais Fundadores do 

tecnopólio’. Deve-se pontuar que, apesar do que Postman faz parecer, Francis Galton não 

deve ser considerado o único em sua época a merecer tal título, pois seria00 ingênuo aceitar 

que alguém possa estar unicamente à frente do seu tempo. Mas, retomando a argumentação, 

Galton acreditava no poder da estatística e das tecnologias em geral como meios de se chegar 

à essência do saber e da humanidade.  

Ainda nos dias de hoje se perpetua a idéia de eugenia, mesmo com uma nova 

roupagem, mais ‘politicamente correta’ (HANSEN; JANZ; SOBSEY, 2008). O reformulado 

movimento eugênico apareceu em meados do século XX, desvinculado do seu passado racista 

(e.g., a eugenia foi uma das bases para a teoria racial nazista), com o propósito de eliminar 

heranças disfuncionais do patrimônio genético humano. Como defende Allen Buchanan55 

(2009), assim como algumas outras personalidades influentes da bioética moderna, é do 

direito humano a possibilidade de o indivíduo optar por remover certas características 

hereditárias disfuncionais de seu patrimônio genético. Também o cientista Richard Lynn, 

                                                
55 Allen Buchanan foi membro da Comissão da Presidência em Ética Médica em 1983, e do Conselho 
Consultivo para o Instituto de Pesquisa Nacional do Genoma Humano de 1996 até 2000 (SÁNCHEZ 
ARTEAGA; EL-HANI, Manuscrito em preparação) 
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conhecido por seu trabalho sobre diferenças de inteligência entre raças e gêneros, defende 

uma eugenia positiva: 

 
“Eugenia positiva consiste de políticas para induzir as pessoas com grande inteligência e 

personalidade saudável, os melhores educados, e os que ganham mais para ter mais filhos. 

Estratégias para alcançar este objetivo precisam ter como alvo a elite, que pode ser 

amplamente tomada com equivalente à classe profissional. Estas estratégias consistem em 

fornecer-lhes incentivos financeiros para engravidar e da promoção de um sentimento de 

obrigação ética de ter filhos. Uma estratégia adicional para a promoção da eugenia positiva 

consiste na adoção de uma política de imigração destinada a aceitar os imigrantes com boas 

qualificações e competências profissionais” (LYNN, 2001, p. 215). 

 

Essa declaração de Lynn nos faz indagar, entre outras coisas, sobre a definição de 

inteligência. Para Lynn, o teste de QI é suficiente para definir e calcular a inteligência do 

indivíduo, como pode ser observado em seu livro IQ and the Wealth of Nations: Human 

Evolution, Behavior, and Intelligence (LYNN; VANHANEN, 2002). Nesse trabalho, os 

autores trazem um apêndice com a média nacional do QI das nações do mundo todo e os 

países ditos de primeiro mundo são os mais bem classificados. Seguindo um argumento 

elitista, Lynn, assim como Buchanan, evoca o direito humano, declarando que “em uma 

sociedade livre as pessoas estão autorizadas a gastar seu dinheiro como quiserem, desde que 

isso não inflija danos sociais, e não se pode argumentar que dano social é causado pelo 

fornecimento de incentivos financeiros para as elites terem filhos” (LYNN, 2001, p. 228). 

Indagações parecidas podem ser feitas em relação às afirmações de Buchanan (2009). 

O que é uma característica disfuncional? Como saber se uma determinada característica física 

ou mental é defeituosa? Quais características compõem uma pessoal normal? Essas 

indagações nos remetem ao questionamento da alterização. Nesse espírito, a alterização vem 

funcionando como uma ferramenta de justificação e validação da ‘hegemonia’ de uma cultura. 

Ela age de maneira invisível aos nossos olhos, porque as instituições fazem uso da alterização 

transparecendo naturalidade e obviedade em suas determinações do que é socialmente normal 

e aceitável. Mas não há nada que justifique a existência de uma diferença inata entre ‘Nós’ e 

os ‘Outros’; ela é resultante de um processo de significação que se dá socialmente, ao se 

atribuir um significado distinto a cada identidade: “Como ato social, essa atribuição de 

significado está, fundamentalmente, sujeita ao poder [...] Não existe identidade sem 

significação. Não existe significado sem poder” (SILVA, 1999, p. 106). No tecnopólio, a 

hegemonia é da tecnologia e da ciência, que em geral estão sob o controle daqueles que fazem 
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parte ou estão sob a influência da cultura patriarcal e ocidental, principalmente, européia. É 

possível observar essa hegemonia tecnológica e científica nas defesas da eugenia por 

Buchanan e Lynn. A eugenia é justificada por um discurso que parece ser inquestionável; 

afinal, ela seria um direito humano. Além disso, é sustentada a crença de que existem ‘coisas 

ruins’ que podem ser identificadas e expurgadas. Ou seja, é acreditar, com a fé de um 

fundamentalista religioso, na tecnologia e na ciência como detentoras da razão e da certeza 

que o ser humano não possui; logo, o seu juízo de nada vale. Conseqüentemente, é acreditar 

na quantificação e na valoração de tudo, inclusive da subjetividade humana. Assim, a fé 

incondicional na tecnologia e na ciência não vê necessidade de refletir sobre sua criação e 

implantação, porque ela se justifica a si mesma, uma vez que o ser humano não tem 

capacidade de fazê-lo. Afinal, como uma criatura subjetiva e contraditória teria competência 

para tal tarefa? Por mais atraente e justificável que possa parecer para alguns, é muito 

perigoso fechar os olhos para eugenia quando temos cientistas laureados com o Prêmio Nobel, 

que recebem atenção da mídia e da opinião pública, a exemplo de James Watson, defendendo 

em público idéias racistas, entre muitas outras discriminações (e.g., sexual, estética), sob o 

baluarte de ciência56. 

 Desde o final do século XIX, as inovações tecnológicas têm sido cada vez mais 

profundas. No entanto, muito lentamente a humanidade vem percebendo que essas inovações 

não são unilaterais, ou seja, uma inovação, quando implantada, não repercutirá apenas nos 

benefícios imaginados, mas poderá acarretar também em efeitos colaterais nocivos. Mesmo 

tendo sido criadas comissões de ética, que surgiram para tentar resgatar a dimensão ética e 

controlar esse turbilhão visto como progresso (ALHO, 2006; KIPPER, 2006; SOUZA, 2006; 

ZILLES, 2006), elas são atropeladas pela avalanche do progresso. As repercussões de uma 

inovação são imediatas, principalmente nos dias de hoje, nos quais a comunicação se tornou 

muito mais fácil, dada a Internet.  Não se trata de julgar se essas repercussões acrescentam ou 

subtraem, mas de constatar que, de um modo ou de outro, elas mudam a cultura vigente 

(POSTMAN, 1993). 

 Um ponto crítico no tecnopólio é o comprometimento das instituições com as 

tecnologias presentes, na medida em que a introdução de uma nova tecnologia pode repercutir 

na crise cultural. Essa crise cultural acontece sempre quando as inserções de novas 

tecnologias acarretam na perturbação do modus operandi de uma sociedade. Por exemplo, 

Postman aponta a invenção do relógio mecânico, da prensa tipográfica e do telescópio como 
                                                
56 Folha de São Paulo - Africano é menos inteligente, diz Nobel. 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u337682.shtml> Acesso em18.out.2009 
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casos que repercutiram em crises culturais. Pois, segundo o autor, o surgimento do relógio 

mecânico proporcionou uma nova concepção de tempo, que, no século XIV, por ordem do rei 

Carlos V, transgrediu as horas canônicas, exigindo que as igrejas de Paris regulassem as 

novas horas. Também, a invenção de Gutenberg, a imprensa, possibilitou a difusão em massa 

de conhecimento, antes restrito a uns poucos eruditos e, quando difundido, o era apenas por 

via oral. Com a imprensa, como concebeu Lutero, as ‘palavras de Deus’, por exemplo, 

poderiam estar na mesa de cada um dos cristãos, fazendo destes seus próprios teólogos e, 

assim, promovendo a diversidade religiosa. Por fim, a invenção do telescópio permitiu que 

Galileu, seguindo nos passos de Copérnico, apresentasse uma teoria mais refinada e precisa de 

que o Sol – e não a Terra, como sustentava a astronomia ptolomaica, em concordância com a 

teologia judaico-cristã – estaria no centro do Universo. 

A razão que leva a inserção de uma nova tecnologia repercutir em uma crise cultural 

pode ser entendida sob a perspectiva da hipótese Sapir-Whorf (SAPIR, 1929; WHORF, 

1964), discutida anteriormente. Segundo a hipótese Sapir-Whorf, a visão de mundo de uma 

sociedade seria fruto de hábitos lingüísticos compartilhados entre seus membros. Partindo 

dessa hipótese, é possível conceber que quando uma nova inovação é inserida em uma 

sociedade, essa inserção pode criar novas maneiras dos seus membros verem e interagirem 

com o mundo. Pois, novos hábitos lingüísticos são compartilhados entre seus membros, 

quando novos termos ou modificações dos velhos termos são promovidos pela inserção de 

novas tecnologias. Para ilustrar como as inovações tecnológicas redefinem velhos termos, 

vejamos o exemplo do termo ‘informação’, que com o advento da Internet com não pode ser 

tratada da mesma maneira. Com o hipertexto, a informação ganhou novas dimensões. Pois, a 

partir de uma informação em um hipertexto pode ser acessada uma ou mais informações no 

tempo de um mero clique do mouse sobre ela. 

 Outro aspecto do comprometimento das instituições com as tecnologias e suas crises 

pode ser observado na declaração de Jeffrey D. Sachs, na revista Scientific American Brasil57, 

sobre a influência do lobby generalizado nas políticas de desenvolvimento sustentável nos 

Estados Unidos. Sachs argumenta que os desafios que um projeto de desenvolvimento 

sustentável exige não são superados por meios das práticas recorrentes de realizações de 

projetos rápidos e focados nas próximas eleições. Além disso, esses projetos rápidos são 

decididos nos bastidores do Congresso, resultando das negociações entre lobistas e 

congressistas, que envolvem trocas de favores, como, por exemplo, o financiamento de 

                                                
57 SACHS, J. D. A Falência da Elaboração de Políticas. Scientific American Brasil, XX, p. 23, 2009.  
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campanhas eleitorais. Assim, em consonância com o que foi discutido sobre o tecnopólio, os 

lobistas, como representantes dos interesses das grandes corporações tecnológicas, entre 

outras instituições, promovem, em prol dos interesses particulares, instabilidade tecnológica 

que culmina em inconsistentes e impotentes projetos políticos, camuflados sob o apelo do 

desenvolvimento sustentável.     

 Não é de surpreender que essa crise tecnológica/cultural possa também ser observada 

dentro das instituições de ensino.  Na sala de aula, o professor, munido de seus artefatos 

antigos, é confrontado com estudantes ‘alienígenas’, possuidores de estranhos 

comportamentos e competências cognitivas (GREEN; BIGUM, 2008). Por sua vez, esses 

‘alienígenas’, nascidos no ambiente dos, e criados pelos novos artefatos, estranham e muitas 

vezes são incapazes de se ajustar ao ‘mundo da palavra impressa’, que inclui as escolas e é 

habitado pelos professores. Nas salas de aula, têm lugar, geralmente em silêncio, combates de 

uma guerra tecnológica e epistemológica. Os estudantes são acusados de preguiçosos ou de 

incompetentes, por não conseguirem ou se negarem a aprender. Eles são condenados pelas 

suas dificuldades de organizar seus pensamentos em uma estrutura lógica e de prestar atenção 

às explicações por mais do que alguns breves minutos. Contudo, esses mesmos 

estudantes‘inaptos’ podem estar em suas respectivas casas construindo os mais diversos 

conteúdos nas mais diferentes mídias (e.g., foto, vídeo, áudio, hipertexto58 etc.). Escolas e 

professores, por sua vez, são acusados de serem chatos, inúteis, desatualizados. No entanto, 

eles desempenham um papel crucial na preparação dos estudantes para viver em sociedade, 

em especial, em uma sociedade totalitária tecnocrática, ou seja, no tecnopólio. Parece que a 

trégua e a negociação são mais do que necessárias nesta guerra, mas só podem ser alcançadas 

por um duplo movimento de ajuste, das escolas aos seus estudantes e dos estudantes às suas 

escolas. 

Apesar de as produções dos estudantes poderem parecer, para muitos, estúpidas e 

irrelevantes se comparadas ao que está no currículo escolar, nós não deveríamos negligenciá-

las, porque, para eles, elas são coisas muito sérias. As ‘subculturas’ (HEBDIGE, 2002) são 

frutos dessas produções urbanas e, não faz muito tempo, virtuais também. Elas surgem como 

protesto à cultura majoritária e são vistas como marginais, porque surgem do ‘submundo’ das 

                                                
58 É um termo utilizado para designar o formato de texto digital. O texto digital é caracterizado por não ser 
seqüencial, por suas informações serem fragmentadas. Esses fragmentos são acessados de dentro do texto digital 
via links (atalhos) – termos (ou objetos gráficos) destacados que conduzem a esses fragmentos, que são em 
essência outros textos digitais, ou seja, outros hipertextos, formando uma rede complexa e intricada de textos. 
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grandes cidades. Músicas, fanzines59, panfletos, garatujas, roupas, atitudes são algumas da 

formas pelas quais as subculturas se expressam e se identificam. Subculturas como a hippie e 

a punk são icônicas e, apesar de fazerem parte da vanguarda das subculturas, de alguma forma 

ainda repercutem nos dias de hoje. Em verdade, são inúmeras as subculturas que apareceram e 

que seguem aparecendo. Mais intensamente, surgem agora as ‘tribos pós-modernas’ ou ‘neo-

tribos’. Contudo, distintas das subculturas, elas são efêmeras, seus integrantes são maleáveis 

devido à facilidade de se desassociar e à possibilidade de possuir múltiplas identidades (HUQ, 

2006). Mas, assim como a subcultura, a neo-tribo vem em consonância com o pós-

modernismo, divergindo do racionalismo e individualismo do período modernista à medida 

que resgata a empatia e o senso de coletividade (ibid.). 

 Também é importante pontuar que, como vimos no capítulo anterior, a noção de 

currículo ciborgue de Green e Bigum (2008) pode ser denotada a todas essas atividades 

desenvolvidas pelas subculturas e neo-tribos. Afinal, todos aqueles que participam e 

contribuem nas suas respectivas subculturas e neo-tribos no fundo estão engajados em um 

particular currículo em curso, nos quais se desenvolvem intelectual e cognitivamente fora do 

domínio das escolas.  

Entre os engajamentos mais em voga nos currículos ciborgues dessa nova geração de 

ciborgues, estão os dos jogos eletrônicos, cuja indústria vem crescendo e se tornando uma 

potência econômica no ramo do entretenimento (MENDES, 2006). A subcultura dos jogos 

eletrônicos é composta por emaranhados de tribos (MITSUISHI, 2006; 2007), clãs (ALVES, 

2005), comunidades virtuais (SANTAELLA, 2004; FORTIM, 2007), incluindo até mundos 

virtuais inteiros (PIRIUS, 2007). O resultado disso vem do seu consumo exacerbado para os 

mais distintos fins, tais como marketing, entretenimento, treinamento, simulação etc. Os jogos 

eletrônicos não poderiam escapar, no entanto, do destino usual das subculturas. Eles são 

normalmente corrompidos pela indústria cultural, que os dissocia do seu caráter rebelde e cria, 

em vez disso, neo-tribos vinculadas aos produtos de consumo, justificados sob uma suposta 

identidade ‘revolucionária’ e ‘libertária’ (HUQ, 2006). Desta maneira, as neo-tribos se tornam 

apenas mais um dos consumidores das inovações do tecnopólio. 

Como artefatos culturais, os jogos eletrônicos estão sujeitos ao poder vigente. Assim, a 

manutenção dos estereótipos e o estímulo ao consumismo também fazem parte desse 

                                                
59 É uma abreviação de fanatic magazine. Trata-se de uma revista produzidas por fãs de maneira despretensiosa, 
com qualidade do papel, da arte gráfica e da impressão variando de acordo com o poder econômico dos ‘fãs 
editores’. Os temas desses fanzines são os mais variados, por exemplo, histórias em quadrinhos, cinema, bandas, 
videogames, ficção científica, manifestações políticas etc. 
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‘multiverso’ tribal (MENDES, 2006). Por exemplo, no jogo Street Fight®60 (Fig. 12), o 

lutador brasileiro é representado pelo personagem chamado Blanka, uma criatura bestial que 

vive na Amazônia e possui um estilo de luta que lembra um pouco a capoeira, uma expressão 

artística afro-brasileira que combina elementos de arte marcial e dança. Outro exemplo é a 

série Grand Theft Auto® (GTA)61 (Fig. 13), no qual as personagens femininas são em geral 

prostitutas, enquanto muitos dos marginais são negros ou latinos. Há, em verdade, diversas 

formas de estereotipar dentro dos jogos eletrônicos, não apenas desenvolvidas pelos 

responsáveis pelo desenvolvimento dos jogos, mas também criadas entre os próprios 

jogadores (RIBEIRO; FALCÃO, 2009). Se levarmos todas estas características em 

consideração, os videogames não podem ser vistos como mero entretenimento. Eles estão 

embutidos na tecnocracia totalitária, no tecnopólio. No próximo capítulo, discutiremos mais 

profundamente o papel dos jogos eletrônicos no tecnopólio. 

 

  
Fig. 12 Blanka em Street Fighter II®. 

 

   
Fig. 13 GTA: San Andreas® (à esquerda), Vice City® (ao centro) e Liberty City® (à direita). 

 

Por fim, o objetivo aqui é reforçar a necessidade de tornarmos todos estes artefatos 

tecnológicos visíveis para nós (POSTMAN, 1993), incluindo tanto o currículo extra-escolar 

quanto o escolar. As escolas, na verdade, deveriam desempenhar um papel neste 

desvelamento dos artefatos tecnológicos por meio do qual vivemos nossas vidas. Nós 
                                                
60 Street Fight. <http://www.streetfighter.com/> Acesso em18.out.2009 
61 Grand Theft Auto.  <http://www.rockstargames.com/grandtheftauto/> Acesso em18.out.2009 
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precisamos entender as origens e motivações – tanto iniciais quanto colaterais – das inovações 

que moldam a nossa vida, de modo a sermos capazes de atingir um maior grau de autonomia 

nos tempos do tecnopólio. Mais do que lutar para tornar as nossas tecnologias mais eficientes, 

devemos refletir sobre como elas mudam continuamente nossa visão de mundo, valores, 

atitudes etc. Afinal de contas, “as novas tecnologias alteram a estrutura de nossos interesses: 

as coisas sobre as quais pensamos. Alteram o caráter de nossos símbolos: as coisas com que 

pensamos. E alteram a natureza da comunidade: a arena na qual os pensamentos se 

desenvolvem.” (ibid., p. 20, grifo no original). Neste cenário, defendemos que a educação 

científica deve desempenhar um papel central na avaliação crítica do tecnopólio. 

 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E A CRÍTICA AO TECNOPÓLIO 

 

Como foi dito acima, vivemos sob a ditadura da tecnologia e cientificismo, uma vez que a 

tecnologia muitas vezes se justifica via um discurso cientificista, ou seja, um discurso usual 

no domínio público de valorizar os conhecimentos científicos, ao mesmo tempo em que 

desvaloriza outros discursos (COBERN; LOVING, 2001). Ambas as ditaduras caracterizam o 

tecnopólio, o estado cultural em que atualmente vivemos (POSTNAM, 1993). Mas, antes de 

dar início a esta discussão, gostaria de ressaltar aqui dois pontos que permearão toda a 

argumentação a seguir: (1) a ciência será tratada como uma cultura; (2) educação em ciências 

será vista como uma problemática cultural (ou, melhor, multicultural) (AIKENHEAD, 2009; 

LEE; LUYKX, 2006). Assim, é importante mais uma vez ressaltar que estamos lidando com 

uma ciência cuja cultura é marcada por sua origem anglo-saxã, elitista e patriarcal e na qual, 

apesar da sua abertura para as diversidades culturais, ainda tem as ‘marcas de nascença’ 

enraizadas (POSTMAN, 1993; SILVA, 1999; LEE; LUYKX, 2006). Para exemplificar, 

atentem para o que Susumu Tonegawa, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1987, 

disse para seus compatriotas: “Devíamos pensar em mudar nosso processo de pensamento no 

campo da ciência, tentando raciocinar em inglês” (POSTMAN, 1993, p. 130). Ou seja, não 

seria o caso de que a língua japonesa seja inferior a língua inglesa, mas, ao se fazer ciência, a 

língua inglesa seria a melhor escolha, em virtude de uma tendência ideológica que 

compartilha com a ciência. É certo que o fato de o inglês ser a língua dominante na ciência é 

uma característica histórica, decorrente do maior investimento de países de língua inglesa na 

ciência ao longo do século XX, o que não se enquadra no nosso domínio de interesse aqui. O 

que nos importa é a contaminação ideológica da linguagem, apesar de nossa tendência de 
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sermos tomados por uma sensação de neutralidade e, assim, tomar as visões de mundo 

veiculadas pela linguagem como sendo naturais (ibid.).   

 Desta perspectiva cultural sobre a ciência, a abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade 

(CTS) parece particularmente poderosa em face do desafio da educação em ciências 

(AIKENHEAD, 2009). Essa abordagem aparece sob diversas alcunhas e tipos, mas todas elas 

têm como meta a ‘alfabetização científica’ para todos, inclusive para os estudantes 

pertencentes a grupos marginalizados (ibid.). Para o movimento CTS, o papel da educação em 

ciências é mais do que ensinar aos estudantes a lidarem com os conceitos, as metodologias e 

as ferramentas científicas e tecnológicas, mas o de proporcionar-lhes a compreensão das 

interações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Os estudantes necessitam entender por 

que e como a ciência e a tecnologia afetam o mundo em que eles vivem. Esse peculiar papel 

proposto pelo movimento CTS para a educação em ciências se deve à falha da educação 

vigente em estimular o interesse do estudante pela ciência, em apresentar uma imagem mais 

realista sobre a ciência e os cientistas, em promover a aprendizagem dos conteúdos canônicos 

das ciências pelos estudantes e, principalmente, formar cidadãos engajados a sociedade da era 

da Informação e Simulação na qual vivemos. 

 A marginalização resultante dessa modalidade de educação em ciências produz 

também uma imagem distorcida da ciência. Mas não é só isso que conduz a um mau 

entendimento da ciência, e não são apenas os estudantes marginalizados que são impregnados 

por essas concepções equivocadas sobre a ciência, mas os estudantes em geral. Nos currículos 

de ciências vigentes, em geral não é abordada a natureza da ciência (ABD-EL-KHALICK; 

LEDERMAN, 2000; GIL-PÉREZ et al., 2001; GRECA; FREIRE JR., 2004; LEDERMAN, 

2007). Em verdade, não há, muitas vezes, qualquer tentativa de trabalhar com a natureza da 

ciência em sala de aula, uma vez que os professores, em geral, nem sequer estão preparados 

para tanto, apenas repetindo estritamente o que aprenderam em suas licenciaturas 

(AIKENHEAD, 2009). 

 Além disso, outra grande falha da educação em ciências reside no fato de os estudantes 

não conseguirem aprender os conteúdos científicos importantes, devido à falta de conexões 

com seu cotidiano (AIKENHEAD, 2003). Se a ciência for vista como um empreendimento 

cultural, o ensino e a aprendizagem das ciências se tornam ainda mais complicados, porque se 

deve levar em conta a necessidade de reconhecer que os estudantes vêm de diferentes origens 

culturais e, portanto, possuem formas distintas de ver os fenômenos. Em particular, é muito 

provável que eles vejam o mundo de uma maneira que difere significativamente da 

perspectiva científica. Há uma dificuldade inevitável, portanto, em promover um diálogo 
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entre a ciência, de um lado, e o cotidiano e a cognição de cada estudante, de outro. Eles não se 

vêem fazendo uso da ciência em suas vidas, porque até certo ponto ela não parece necessária. 

No entanto, eles estão sob pressão para aprender ciências aos moldes do tecnopólio, ou seja, 

por memorização, sem qualquer reflexão, apenas para realização de alguma prova específica, 

exigida de todos eles (AIKENHEAD, 2002). 

 Outro ponto criticado pela CTS a educação em ciências vigente, é a sua meta, em 

geral, de ensinar os conteúdos canônicos das ciências. Os conteúdos canônicos das ciências 

muitas vezes exigem um alto nível de abstração do estudante, e isso acaba repercutindo em 

um obstáculo a aprendizagem destes conteúdos. Pois, quanto mais abstrato for o conteúdo 

para o estudante, mais distante este conteúdo estará da experiência/cotidiano dele. No entanto, 

a solução não está em abandonar os conteúdos canônicos abstratos, mas por em questão a real 

relevância desses conteúdos, em vigor no currículo de ciências. É esta questão que “está no 

coração de muitas das instruções e currículos em ciências CTS” (AIKENHEAD, 2009, p. 4). 

 A relevância dos conteúdos escolares não pode ser pensada sem levar em conta as 

agendas políticas em jogo (AIKENKEAD, 2009). Este é um ponto crucial quando se pretende 

analisar o papel das escolas no tecnopólio, pois se põe em questão quem decide o que é 

relevante para ser ensinado nas salas de aula de ciências. 

Assim, da perspectiva acima, uma questão que parece ser importante para a 

investigação em educação científica nos dias de hoje é a seguinte: em que medida as aulas de 

ciências estão apenas instruindo os nossos estudantes para que sejam consumidores 

entusiastas e ingênuos dos produtos científicos e tecnológicos? Mas, se considerarmos a 

necessidade de engajar esses novos ciborgues numa aprendizagem que possa levá-los a serem 

cidadãos críticos, a corda bamba em que nós precisamos andar ficará clara: a tecnologia deve 

ser simultaneamente parte e um foco crítico do currículo de ciências. Precisamos utilizá-la ao 

criticar o seu próprio papel na sociedade cada vez mais tecnocrática e totalitária. Desta forma, 

a necessidade de subverter o tecnopólio, como propõe Postman (1993), e de conectar o ensino 

de ciências com o currículo ciborgue construído pelos estudantes fora da escola, exige, entre 

outras ações, a ponderação sobre a relevância dos conteúdos científicos e a imersão destes 

estudantes nas tecnologias que fazem parte dos seus cotidianos. No entanto, não é trivial tratar 

do que deve ser considerado ou não relevante para o estudante. Por um lado, é importante 

para o estudante que haja comunicação entre o que se passa em sua vida e o que está sendo 

ensinado em sala de aula, mas, por outro lado, nem sempre isso é possível e, logo, o currículo 

poderia terminar por ser demasiadamente limitado.  
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Já começando a introduzir a discussão a respeito da abordagem multicultural no 

ensino de ciências, quando Wood, Lawrenz e Haroldson (2009) apontam que os estudantes 

não participam da escolha de pelo menos alguns dos tópicos do currículo, ocorre a seguinte 

questão: até que ponto é sensato permitir ao estudante intervir no currículo escolar? E 

adicionando a esta indagação a discussão do capítulo 1, sobre jogos eletrônicos e currículo 

ciborgue, pode nos ocorrer outra pergunta: até que ponto é inofensivo que o estudante traga 

para dentro da sala de aula suas produções e atitudes desenvolvidas fora dela?  

Estes mesmos estudantes, que muitos deles pouco se interessam pela experiência 

escolar ao ponto de, às vezes, parecem incapazes de aprender os conteúdos escolares, são por 

vezes produtores intelectuais dentro de suas casas, frente ao computador, portando 

sofisticados periféricos, câmeras digitais e/ou quaisquer outros aparatos audiovisuais. Eles 

aprendem muito fora da escola, assim como também produzem: páginas de Internet, 

programas para computadores e outros aparatos, jogos eletrônicos, vídeos, músicas, tutoriais 

ensinando aos outros a fazerem o que eles sabem fazer etc. No entanto, apesar de serem 

entusiasmantes essas produções, assim como dentro das escolas, fora delas o estudante não 

está imune ao tecnopólio. Ao contrário, fora das escolas, na Internet e nos jogos eletrônicos, 

por exemplo, misturam-se diversão com propaganda e capacitação técnica com falta de 

criticidade por parte do estudante. 

Por conta dessa influência invisível do tecnopólio, a educação científica, no 

entendimento deste trabalho, deve se preocupar com mais do que ensinar apenas os conteúdos 

canônicos das ciências; ela deve estimular os estudantes para que compartilhem suas 

experiências. É compartilhando suas experiências em sala de aula, que fará o estudante se 

conscientizar das influências pervasivas do tecnopólio e dar a ele um empoderamento sobre o 

conhecimento científico, pois compreenderá como as suas experiências estão imersas em 

questões da ciência. Além disso, o estudante se sentirá valorizado, pois o que ele faz fora da 

escola passa ser assunto dentro da sala de aula. As abordagens multiculturais e CTS se 

mostram promissoras no que diz respeito aos anseios e às preocupações do presente trabalho. 

 

ENSINO DE CIÊNCIAS SOB UMA ABORDAGEM MULTICULTURAL 

 

Neste capítulo, foi apresentada uma faceta do complexo cenário vivido por todos nós na 

contemporaneidade, do qual a educação, pelo seu importante papel social, participa. A 

complexidade aqui destacada pode ser percebida, em grande parte, ao nos conscientizarmos 

da pluralidade de identidades que compõem o indivíduo. Lidar com os problemas, anseios, 
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desejos e tabus de cada indivíduo dentro de uma sala de aula não é nada fácil para escola e 

muito menos para o professor. Além disso, examinamos o mundo atual sob a óptica da noção 

do tecnopólio, no qual as técnicas e os artefatos tecnológicos produzidos pelo ser humano 

ganham mais destaque e confiança do que os seus próprios criadores. No entanto, a saída não 

está no banimento das tecnologias. Afinal, como declara Clark (2003), somos seres 

naturalmente ciborgues. Seres que criam e são criados pelas mais variadas técnicas e artefatos 

tecnológicos. É a variedade de tecnologias desenvolvidas por diversas culturas que se 

encontra em confronto. Esse confronto entre tecnologias já é bastante antigo, mas atualmente 

é bastante notório, dada a quase hegemonia da tecnologia científica e a transcendência do 

tempo e do espaço engendrada pelos aparatos de comunicação desenvolvidos pela ciência. 

Para exemplificar esse confronto, será apresentado o embate entre o multiculturalismo e 

universalismo no ensino de ciências (COBERN; LOVING, 2001; EL-HANI; MORTIMER, 

2007), na seção final deste capítulo. 

No entanto, antes de apresentar este embate, é conveniente ratificar a posição deste 

trabalho quanto ao importante papel do ensino de ciências no que diz respeito aos dois 

aspectos destacados acima: a pluralidade cultural e o tecnopólio. Ambos os aspectos são 

considerados neste trabalho relevantes e reveladores, como meios de perceber o mundo (como 

lentes), mas eles estão longe de ser suficientes e, provavelmente, outras ‘lentes’ também se 

fazem necessárias, levando-nos a ver o mundo de outras maneiras, que não são 

necessariamente compatíveis com as perspectivas apresentadas aqui. Estas diferentes lentes 

podem mostrar facetas distintas para o leitor.  

Sob a lente da pluralidade cultural, a educação científica proporciona aos estudantes 

uma experiência de enculturação, pois “aprender ciência é sempre um processo de aquisição 

cultural” (EL-HANI; MORTIMER, 2007, p. 671). Ao se ensinar ciência em uma sala de aula, 

confrontos culturais emergem. Pois, em uma sala de aula de ciências, as culturas dos 

estudantes se deparam com uma cultura distinta, a cultura científica, na medida em que o 

professor leciona conteúdos de ciências. Esta última, representada pelo professor, pelo 

currículo, pelos livros didáticos e pela escola, as autoridades na sala de aula. Já sob a lente do 

tecnopólio, a esse confronto cultural também é agregada a forte e, por vezes, invisível 

influência da ciência e de suas tecnologias na vida tantos dos estudantes quanto dos 

professores. Neste aspecto, a sala de aula de ciências se apresenta como um adequado espaço 

para o debate e mesmo o ensino sobre essas influências, que fazem parte do cotidiano dos 

professores e estudantes. 
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À luz da pluralidade cultural e do tecnopólio, o embate entre o multiculturalismo e 

universalismo no ensino de ciências é fulcral para posicionar este trabalho, depois de tudo que 

foi dito sobre como deve ser trazida as abordagens multicultural e CTS para o ensino de 

ciências. 

Como já foi mencionado no início deste capítulo, os defensores, por assim dizer, mais 

extremos do multiculturalismo no ensino de ciências acreditam que muitos conhecimentos 

que não são considerados cânones da ciência moderna ocidental devem ser entendidos como 

ciência e, logo, devem fazer parte do currículo de ciências. Já os universalistas extremos 

defendem que, apesar de a ciência sofrer influências sócio-culturais, as afirmações científicas 

não são afetadas por essas influências sócio-culturais, pois as considerações delas não 

determinam em nada as declarações científicas. Afinal, quem ‘julgará’ adequada uma teoria 

sobre o comportamento de um vulcão, por exemplo, é o vulcão em si, situado no mundo 

empírico e alheio a aspectos raciais, de gênero etc. (MATTHEWS, 1994)62. Assim, para os 

universalistas, a ciência não pode ser ensinada em termos multiculturais. 

A postura defendida pelos multiculturalistas mais extremos não é aceita aqui, porque, 

ao considerar outras formas de conhecimento como ciência, só se tem a perder. Como El-Hani 

e Mortimer (2007) apontam, as outras formas de conhecimento podem perder as suas 

peculiaridades na forma de pensar ao se nomearem ciência, por passarem a ser submetidos aos 

critérios da epistemologia das ciências, o que não traz nenhuma vantagem para estes outros 

saberes. Concordamos com Cobern e Loving (2001) em que o real problema para um ensino 

sensível à diversidade cultural reside na exclusividade da ciência ocidental, e não na sua 

universalidade. Pois, essa exclusividade da ciência ocidental acarreta no cientificismo 

criticado aqui e que é característico do regime do tecnopólio na qual vivemos. Como foi dito 

acima sobre o cientificismo no tecnopólio, as declarações científicas estão muitas vezes acima 

de qualquer julgamento, exceto pela própria comunidade científica. 

Também não é defendida aqui uma postura universalista extrema. Pois, essa 

abordagem universalista não leva em conta as dificuldades de compreensão dos conteúdos 

científicos em sala de aula pelos estudantes, que decorrem, por vezes, da falta de conexão 

com as suas vidas (AIKENHEAD, 2009) e dos conflitos psicológicos e de crenças, dadas as 

incompatibilidades culturais dos estudantes com a ciência apresentada pelo professor em uma 

sala de aula (EL-HANI; MORTIMER, 2007). Para exemplificar o juízo feito a abordagem 
                                                
62 A afirmação de Matthews pode ser colocada em questão, pois embora a evidência propicie uma razão 
convincente e poderosa para se aceitar um argumento científico, ela não pode ser aceita como uma prova 
demonstrativa (EL-HANI; MORTIMER, 2007). Evidências suportam argumentos científicos, mas não os 
demonstram. 
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universalista extrema, examinemos a questão do aborto63. Uma das polêmicas sobre o aborto 

está diz respeito à definição de vida e de quando ela começa. Assim como a ciência apresenta 

suas concepções sobre a vida e seu começo, baseadas nas teorias que constrói, e nas 

evidências que a sustentam, muitas religiões, cada qual à sua maneira, também possuem as 

suas próprias noções sobre a vida e o seu surgimento. Se esse tema fosse abordado em uma 

sala de aula de ciências segundo uma abordagem universalista extrema, dificilmente as 

crenças e compreensões não científicas do estudante teriam espaços para serem confrontadas 

com a perspectiva científica sobre o aborto. E esse confronto, para o que se deseja aqui 

alcançar, é necessário para que o estudante possa exatamente mobilizar suas crenças e 

compreensões particulares do mundo. Pois, são essas mobilizações que, ao interagirem com 

os conteúdos científicos em questão, permitiram ao estudante a possibilidade de ampliar sua 

compreensão sobre o mundo para uma perspectiva científica, resultado este que acreditamos 

que deva ser o objetivo final a ser alcançado pelo ensino de ciências (EL-HANI; 

MORTIMER, 2007). 

Desta maneira, é sustentado aqui um ensino de ciências sob uma abordagem 

culturalmente sensível (ibid.), isto é, um ensino de ciências explicitamente embebido das 

dimensões históricas, filosóficas e socioculturais das ciências. Em uma educação científica 

culturalmente sensível, é encorajado que os estudantes tragam para discussão em sala suas 

idéias não científicas, principalmente aquelas que de alguma maneira conflitam com o 

conteúdo científico lecionado pelo professor. A intenção desse encorajamento é criar um 

espaço de diálogo direto entre professor e estudantes, a fim de que, na medida do possível, 

sejam expostas na sala de aula as dificuldades de uma ordem específica, relativa a 

dificuldades dos estudantes de negociar transições entre fronteiras culturais, para a cultura da 

ciência. No entanto, para que se propicie o diálogo em sala de aula, é necessário que os 

conteúdos de ciências possam ser quando possível contextualizados, porque, sem conexão 

com o cotidiano do estudante, dificilmente ele conseguirá expor os obstáculos para o 

entendimento destes conteúdos, e muito menos ainda conseguirá sentir-se em conflito. Que, 

como dito acima, os conflitos são importante para provocar no estudante ampliações de suas 

compreensões sobre o seu mundo. Por fim, é valido destacar que, dentro da sala de ciências o 

objetivo é entender ciências e os seus conteúdos (ibid.).  

Também entendido aqui ser necessário perseguir um currículo de ciências que tente 

estar mais próximo dos contextos vividos pelo estudante, como é almejado pelos currículos 

                                                
63 É importante ressaltar que não se pretende neste trabalho assumir qualquer posição sobre o tema do aborto. O 
exemplo apenas é usado aqui para fins do argumento, por conta de seu aspecto polêmico. 



71 
 

 

CTS, mas sem deixar de atentar para os significados e as identidades apresentados dentro da 

sala de aula de ciências, tanto pelo professor, ao seguir um currículo CTS, quanto pelo 

estudante, que traz consigo seu currículo ciborgue.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os dois principais pontos que mereceram nossa atenção na discussão sobre currículo, 

educação multicultural e educação científica apresentada neste capítulo são os seguintes: o 

cientificismo de nossa era e a construção da identidade do indivíduo. Estes são dois pontos 

que povoam o debate sobre a abordagem multicultural no ensino de ciências. Neste capítulo, 

eles foram tratados sob a óptica do tecnopólio e da alterização.  

Segundo a discussão realizada aqui do currículo, da educação multicultural e da 

educação científica sob a perspectiva do tecnopólio e da alterização, no embate entre o 

universalismo e multiculturalismo, não é optado extremo algum. É defendido aqui um ensino 

de ciências contextualizado, como proposto pela CTS, que estimule o engajamento do 

estudante em discussões em sala de aula, mas sem deixar de ter como meta a compreensão das 

teorias, dos modelos e dos conceitos científicos. Isso porque o estudante que se apropria dos 

conhecimentos científicos terá maior chance de atuar de modo crítico e, sobre tudo, auto-

crítico em sua sociedade, no qual o tecnopólio é vigente. 

Além disso, foi apontado aqui o importante papel da educação científica em ajudar a 

amenizar a exclusão dos estudantes na sociedade em tempos de tecnópolio, a medida que, a 

educação científica propicia a estes estudantes um empoderamento apropriado dos 

conhecimentos científicos que permeiam os seus cotidianos. No entanto, a esse papel não se 

limitam a educação científica e nem a escola. Muitos são os agentes responsáveis pelo 

desenrolar do currículo ciborgue de cada um dos estudantes. Portanto, é muito clara a 

importância dos outros agentes, externos à escola, no processo de educação das novas 

gerações de cidadãos. Estes agentes externos à escola e que contribuem para o currículo 

ciborgue dos estudantes são: os pais, os familiares, os amigos, as mídias, entre outras agências 

de informação também responsáveis, em diferentes níveis, pelo currículo ciborgue do 

estudante. Por fim, não podemos esquecer que, por conta do currículo ciborgue do estudante 

ser construído por ele próprio, estar sempre em curso e sempre rumo a algo novo que ele 

almeja, este currículo nunca deixará de fazer sentido para o estudante e, conseqüentemente, 

permitirá a ele participar de alguma maneira na sociedade, como, por exemplo, produzindo 

novos conteúdos e novos artefatos pela Internet. 
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CAPÍTULO III 
 

OS VALORES ÉTICOS DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

Uma questão a se ter em vista na educação científica 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como discutido no primeiro capítulo, os jogos eletrônicos são as grandes sensações tanto no 

mercado de entretenimento quanto em outros ramos do mercado. Assim, esse entusiasmo não 

é apenas da indústria de entretenimento, que arrecada bilhões de dólares todo ano no mercado 

dos jogos eletrônicos. Ele também contagiou distintas áreas de interesses (MENDES, 2006, 

PRENSKY, 2007), como o marketing, a força militar e a educação, sobre a qual recai foco 

deste trabalho.  

Há inúmeros trabalhos dedicados à pesquisa sobre jogos eletrônicos em educação 

(e.g., ABT, 2002; ALVES, 2005, BOGOST, 2007; GEE, 2007a; 2007b; PRENSKY, 2006; 

2007; MOITA, 2007, SHAFFER, 2008, MATTAR, 2010). Esta literatura traz, sobretudo, uma 

perspectiva otimista quanto ao uso dos jogos eletrônicos na educação, enfatizando 

principalmente as ‘novas habilidades’ que podem ser, dessa forma, desenvolvidas pelos 

estudantes. Essas novas habilidades são muitas e se repetem em muitos desses trabalhos, 

incluindo, por exemplo, a capacidade de executar tarefas em paralelo, mudando de foco entre 

as tarefas à medida que isso vai sendo necessário; pensamento hipertextual, não havendo uma 

linearidade de conexão entre as informações em uso; familiaridade com a linguagem icônica e 

sonora, proporcionando rapidez e novas formas de expressar e compreender o que se quer 

dizer; filtragem e transição natural entre canais de informações, permitindo selecionar, entre o 

turbilhão de informações, o que há de relevante, bem como decidir quando passar para o fluxo 

de informações seguinte. Sob a perspectiva de que a escola deva se adequar às novas 

competências dos estudantes, estes mesmos trabalhos em geral afirmam a necessidade de uma 

nova concepção de currículo e escola a fim de que adaptem a esta perspectiva. No entanto, 

pouco se discute nas pesquisas de jogos eletrônicos em educação sobre os valores éticos aos 

quais os jogadores estão envolvidos e desenvolvem ao jogar um jogo eletrônico. Como 

veremos mais adiante, os valores éticos dos jogos eletrônicos vão mais além da polêmica 

sobre a influência da violência simulada em muitos dos jogos.  Para isso, é importante olhar 
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para os jogos eletrônicos não apenas como um artefato tecnológico que desenvolve as 

capacidades cognitivas e motoras adquiridas pelos seus usuários, mas como um artefato 

cultural e social que contribui na constituição do jogador como cidadão.  

Este terceiro capítulo encerra a presente dissertação com o objetivo de mostrar como 

jogos eletrônicos podem ser situados numa educação para a cidadania64. Para isso, serão feitas 

algumas considerações sobre alterização e tecnopólio, discutidos nos capítulos anteriores, no 

que tange aos debates que têm lugar na pesquisa sobre jogos eletrônicos em educação. Nossa 

intenção é introduzir novos elementos e reflexões no discurso quase uníssono dos 

pesquisadores que têm estudado o uso de jogos eletrônicos na educação em prol de uma 

abordagem educacional centrada no estudante e focada nas novas perícias cognitivas e 

motoras desenvolvidas por este. Além disso, será discutida a ética dos jogos eletrônicos e 

como ela pode mobilizar novas percepções e atitudes frente aos desafios da educação 

científica sob uma abordagem CTS, articulada com uma perspectiva multicultural, como 

discutido no capítulo anterior. 

 

ALIENÍGENA É O ‘OUTRO’: uma faceta dos jogos eletrônicos no tecnopólio 

 

No primeiro capítulo, foi apresentada a noção de currículo ciborgue, conforme desenvolvida 

por Green e Bigum (2008) e atualizada por Bruni (2008).  De maneira breve, podemos 

entender o currículo ciborgue como o currículo extra-escolar que, ao longo da vida do 

estudante, influencia seu desenvolvimento, à medida que faz uso dos mais diversos artefatos 

tecnológicos. Esta noção converge com o que vem sendo falado na pesquisa sobre jogos 

eletrônicos em educação acerca das novas habilidades desenvolvidas pelos jogadores, ou seja, 

os jogos eletrônicos se configuram, na contemporaneidade, como importantes elementos do 

currículo ciborgue de boa parte, se não da maioria dos estudantes. No entanto, se analisarmos 

o currículo ciborgue sob as lentes do tecnopólio e, principalmente, da alterização perguntas 

relevantes podem ser suscitadas. Temos, entre elas, as seguintes: A que se prestam os 

artefatos tecnológicos e culturais na formação do sujeito? Como estes artefatos contribuem 

                                                
64 Como define Sousa (2010), cidadania é um valor humano, fruto das práticas que fazem do indivíduo um 
cidadão. Estas práticas são vivenciadas pelo indivíduo tendo em vista o outro, o bem comum e o convívio social.  
Para que nos tornemos bons cidadãos, a educação para a cidadania é fundamental. Afinal, “precisamos, antes de 
tudo, desenvolver um programa mínimo de conhecimento, incluindo nossos deveres e direitos fundamentais, a 
estrutura e os problemas dos grupos e associações às quais pertencemos, [...], leis e o próprio ordenamento 
jurídico da sociedade” (SOUSA, 2010, p. 100). Além disso, como destaca o autor, sem capacidade cognitiva o 
indivíduo não é capaz de atuar plenamente como cidadão. 
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para a percepção do sujeito acerca de si mesmo e de sua relação com o mundo (natural e 

social)? 

 Aqui, o artefato tecnológico e cultural em questão é o jogo eletrônico. Para começar a 

responder as perguntas acima, faremos, primeiro, uma análise do jogo eletrônico Command & 

Conquer: Generals65. A intenção da análise é ilustrar como alterização se faz presente no 

currículo ciborgue. A noção de currículo ciborgue nos faz lembrar que os produtos gerados 

pelas e para a cultura popular fazem parte do conhecimento adquirido pelo currículo em curso 

do indivíduo. Ou seja, no currículo ciborgue, o indivíduo está sujeito, como discutimos no 

capítulo anterior, aos mesmos problemas de construção da identidade que têm lugar no 

currículo escolar, como usualmente concebido. Estes problemas ocorrem, por vezes, quando 

se atribui um significado à identidade do sujeito através de um processo de alterização sob 

normativas discriminadoras. 

 Command & Conquer: Generals® (C&C) é um jogo de estratégia de guerra em tempo 

real lançado em 2003. O cenário do jogo é composto por três facções: a China, os Estados 

Unidos e o Exército de Libertação Global (em inglês, Global Libertation Army – GLA).  GLA 

é uma organização terrorista formado por membros oriundos de países do Oriente Médio e da 

extinta União Soviética, que já foram e/ou são rivais dos Estados Unidos na ‘vida real’. C&C 

pode ser jogado no modo avulso ou campanha. No modo avulso, o jogador é livre para 

escolher a sua facção e missão que deseja jogar, seja contra o computador e/ou outros 

jogadores. Já no modo campanha, o jogador deverá seguir uma história com uma cronologia 

fixa de missões, que começa com a campanha da facção chinesa sob o seu controle, passando, 

depois, com o decorrer da história, a jogar com a facção rebelde e, por fim, com a facção 

estadunidense. A atenção recairá, aqui, sobre o modo campanha, mas, antes, para 

ambientarmos melhor o cenário, será descrito um pouco as características militares de cada 

facção66: 

 

China (Fig. 14): sua armada tem como principal característica a força bruta e o 

numeroso exército. Ela faz pesado uso de armamentos nucleares e napalm. Apesar do 

seu grande poder de fogo, sua tecnologia não se compara à dos Estados Unidos. A 

força armada chinesa conta com a propaganda, como efeito de cura parcial, motivando 

as suas tropas. Além disso, faz uso de avançada tecnologia de guerra eletrônica, a 

                                                
65 Generals Universe. <http://portal.commandandconquer.com/portal/site/generals/>. Acesso em 26.set.2010. 
66 HONEYELL, S. (2003) Command & Conquer Generals: Prima’s Official Strategy Guide. Redwood City: 
Prima Games. 
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exemplo de um grupo de elite formado por hackers (eles podem roubar dinheiro em 

contas de banco pela Internet) e armas de pulso eletromagnético. A sua maior 

desvantagem é a lenta mobilidade da força armada terrestre, em relação às outras duas 

facções. No entanto, as forças chinesas são bem adaptadas para enfrentar prolongadas 

batalhas. 

 

  
Fig. 14 Facção da China – C&C. 

 

Estados Unidos (Fig. 15): é facção tecnologicamente mais avançada. As forças 

armadas estadunidenses dependem de habilidade, mobilidade e alta tecnologia para 

derrotar seus inimigos. Por exemplo, os veículos terrestres podem construir aviões não 

tripulados para apoiar e reparar algumas de suas unidades em combate. Além disso, as 

suas tropas e veículos fazem uso extensivo de tecnologia laser para guiar as armas e se 

defender contra ataques. Os EUA também possuem a maior frota aérea no jogo. Por 

conta do alto grau de tecnologia empregado em todas as suas unidades, elas acabam 

sendo muito caras, quando comparadas às unidades das outras facções. Outra 

desvantagem é o recolhimento lento de recursos, além de seu fornecimento de energia 

ser instável, em comparação com a China. No entanto, os EUA captam mais recursos 

de uma só vez. 
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Fig. 15 Facção dos Estados Unidos – C&C. 

 

Exército de Libertação Global (Fig. 16): facção tecnologicamente desfavorecida, 

possuindo unidades militares fracas e não dispondo de força aérea alguma. A GLA faz 

uso de táticas de guerrilha, que envolvem ataques suicidas, seqüestros e emboscadas. 

Além disso, faz extensivo uso de armas químicas. Para compensar suas desvantagens, 

a GLA possui uma gama de opções de unidades. Ela também possui uma economia 

forte, com várias técnicas de coleta de recursos, entre elas, a construção de um 

mercado negro, que mantém a estável e robusta arrecadação de dinheiro ao longo do 

tempo. Além disso, as estruturas e unidades militares do GLA são as únicas que não 

consomem energia, e suas estruturas são mais difíceis de serem danificas 

permanentemente, uma vez que são reconstruídas ao longo do tempo, a menos que 

sejam completamente destruídas. 

 

  
Fig. 16 Facção do GLA – C&C. 

 

Estas breves descrições das facções mostram o quanto elas são caricaturais e como 

cumprem o papel de dar uma boa imagem aos Estados Unidos. Por exemplo, com exceção dos 
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Estados Unidos, as outras facções fazem uso extensivo de armas químicas e nucleares, ainda 

que, historicamente, foram os estadunidenses, algumas décadas trás, os pioneiros no uso de 

armas nucleares e de outras armas químicas, como o napalm e agente laranja, este último 

tendo sido pela primeira vez usado na Guerra do Vietnã. Retornando o jogo, os Estados 

Unidos são os únicos, entre todas as facções, que não fazem grande uso de técnicas de 

espionagem, entre outras técnicas de guerra que parecem menos justas, aos olhos dos 

jogadores. 

Essa mesma boa imagem repercute no enredo do jogo. A primeira campanha da 

cronologia de C&C é a chinesa. A China revida o devastador ataque nuclear realizado pela 

GLA sobre Pequim e tenta pôr fim às ameaças terroristas em seu território e em países 

vizinhos. Para conquistar os objetivos da China, o jogador deverá fazer uso de armas 

nucleares. A campanha seguinte é a da GLA. A organização terrorista começa tendo que 

recuperar-se do recente confronto e das perdas sofridas por conta da retaliação chinesa. Para 

isso, a GLA procura angariar fundos, à medida que segue atacando seus antagonistas 

estadunidenses e chineses. A campanha da GLA termina com um ataque biológico, através de 

um míssil lançado em uma cidade. Neste ponto, a campanha da facção dos EUA começa.  Ela 

deverá confrontar-se com a GLA em vários locais, incluindo Bagdá, Mar Cáspio, Cazaquistão 

do Norte, entre outros. Ao final da campanha, é revelada a existência de um general chinês 

apoiando os terroristas, que deve ser derrotado e, assim, pôr fim a organização terrorista, a 

GLA. 

Como pode ser observado no enredo acima, aos Estados Unidos é dado o papel de 

bastião da Justiça. No universo de C&C, não só é dado o papel de vilão à GLA, como também 

à própria China, mesmo que representada por um traidor. Além disso, a GLA e a China 

‘jogam sujo’, enquanto os Estados Unidos ‘jogam limpo’, sem armas químicas e nucleares, 

sem artimanhas sujas de espionagem, sem seqüestro, sem roubo a bancos pela Internet e sem 

promover o mercado negro. O simbolismo da Justiça atribuída aos EUA pode ser claramente 

observado no nome da primeira operação de sua campanha, Justiça Final (no original, Final 

Justice).  

Este simbolismo também pode ser observado na trilha sonora de C&C. A trilha sonora 

da campanha dos Estados Unidos é heróica e empolgante. Já a trilha sonora da China e da 

GLA tem um tom mais dramático, às vezes até apocalíptico. Outro elemento do jogo que 

auxilia esta construção simbólica é o nome dado a algumas unidades. A facção chinesa possui 

unidades denominadas Canhão do Inferno (no original, Inferno Cannon) e Hacker. A GLA 

possui unidades chamadas de Terrorista (no original, Terrorist), Seqüestrador (no original, 
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Hijacker) e Turba Furiosa (no original, Angry Mob). Já os EUA possuem unidades 

alcunhadas de Cruzado (no original, Crusader) e Paladino (no original, Paladin). Vale 

lembrar que ‘cruzado’ foi o nome dado aos cristãos que participaram das Guerras Santas 

contra os mulçumanos, entre 1096 e 1272. 

Assim, podemos observar que, em C&C, o processo de construção das identidades da 

facção chinesa e terrorista se dá através de uma necessidade de justificar a identidade dos 

Estados Unidos ou o ‘Eu’, uma vez que a empresa desenvolvedora e produtora do jogo, a 

Eletronic Arts67, é estadunidense. Ou seja, a identidade dos Estados Unidos em C&C é 

definida como o oposto da identidade definida para a China e a facção terrorista. Enquanto os 

chineses e terroristas são caracterizados como traiçoeiros, ilegais e usuários de armas infames 

(armas químicas e nucleares), aos Estados Unidos é dada a identidade única de paladino da 

justiça. Não surpreendentemente, o jogo C&C foi banido na China68. 

Complementando esta análise, é importante considerar o que ocorria à época que C&C 

foi lançado, em 2003. Os Estados Unidos já haviam invadido o Afeganistão e estavam 

iniciando sua invasão ao Iraque. É importante, ainda, destacar que ambas as invasões foram 

alvos de protestos em boa parte do mundo, desde seu início, inclusive por cidadãos 

estadunidenses69,70. Assim, temos em C&C a construção de uma identidade para os Estados 

Unidos que, como parte do currículo ciborgue, contribui para manter no imaginário das novas 

gerações a idéia, já tão propalada pela indústria cultural estadunidense, dos EUA como 

guardiões da ordem mundial, exercendo assim este importante papel, inclusive por meio de 

intervenções militares em outros países. E, mesmo quando estão envolvidos em guerra, os 

EUA são representados em C&C como paladinos de uma guerra justa, contra o Terror e 

países que combatem de modo menos limpo. Não é por acaso, decerto, que essa imagem 

propalada neste produto de entretenimento está tão de acordo com a imagem que o próprio 

governo estadunidense, à época, procurava imprimir à sua campanha contra o terror, 

manifesta nas invasões do Afeganistão e do Iraque. Não que precisemos construir alguma 

teoria da conspiração, na qual a indústria de games teria deliberadamente procurado criar um 

produto de justificação do governo estadunidense. As relações podem ser mais indiretas, 

mediadas pelo compartilhamento de uma ideologia pelos criadores do jogo e os governantes 
                                                
67 EA Video Games – Eletronic Arts. <http://www.ea.com/>. Acesso em 26.set.2010. 
68 Banned in Beijing: China cracks down on games - CNET News . <http://news.cnet.com/Banned-in-Beijing-
China-cracks-down-on-games/2100-1043_3-5551430.html>. Acesso em 26.set.2010. 
69 A Nation Challenged - The Protest - Marchers Oppose Waging War Against Terrorists - NYTimes.com. 
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9C05E7DB153DF932A35753C1A9679C8B63>. Acesso em 
26.set.2010. 
70 CNN.com - Anti-war demonstrators rally around the world. 
<http://edition.cnn.com/2003/US.jan.18/sproject.irq.us.protests/>. Acesso em 26.set.2010. 
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estadunidenses. Ou, ainda, essa ideologia pode não ser aparente sequer para os criadores do 

jogo, mas imiscuir-se no modo como eles imaginaram os usuários de seu jogo, e, portanto, aos 

compromissos ideológicos ou, ao menos, às familiaridades de seus jogadores, que os fazem 

excitar diante dos combates que, no jogo, eles estão envoltos. 

Como é de conhecimento de todos, a principal justificativa do governo dos EUA para 

invadir o Iraque era a suposta existência de armas de destruição em massa neste país. Esta 

suposição é confirmada em C&C na missão ‘Justiça Final’, da campanha da facção 

estadunidense. Nesta missão, o jogador, controlando a força estadunidense, deve invadir 

Bagdá e impedir a construção desses armamentos infames.  É interessante notar, ainda, que o 

jogo deixa subtender que os Estados Unidos não possuem armas químicas e nucleares. Como 

Giroux (2008) afirma, ao falar da indústria de cinema estadunidense, em especial sobre a 

Disney, “entra em jogo a questão do poder cultural e da forma como ele influencia 

compreensões públicas sobre o passado, sobre a memória popular como um local de injustiça, 

crítica e renovação” (ibid., p. 137). No caso de C&C, o passado de uma nação, que apresentou 

ao mundo o napalm, o agente laranja e a bomba atômica, é sobrepujado por uma recente 

‘memória’ de bons valores. 

Seguindo ainda nesta seara, Lizardi (2009) levanta um curioso dado sobre o mercado 

de jogos eletrônicos estadunidense. Nos últimos sete ou oito anos, o subgênero de jogos de 

tiro com o tema invasão alienígena tem crescido muito em títulos e tem sido uns dos mais 

consumidos nos Estados Unidos. Mesmo jogos eletrônicos como Crysis®71 e Killzone®72, 

que são produzidos na Europa, fazem muito sucesso no mercado estadunidense. Lizardi 

associa esse fenômeno à postura cultural e política que os Estados Unidos vêm atualmente 

adotando em relação ao mundo, principalmente, aos países de culturas não ocidentais. Para 

isso, o autor analisa alguns jogos eletrônicos desse subgênero segundo uma perspectiva 

alegórica (OUELLETTE, 2008). Foram analisados jogos eletrônicos das seguintes séries: 

Bioshock®73, Gears of War®74, Halo®75, Killzone® e Resistance®76. A partir dessas análises, 

o autor destaca os seguintes aspectos (LIZARDI, 2009): 

 

 Jogos das séries Gears of War®, Killzone® e Resistance® apresentam os 

alienígenas de maneira antropomórfica. As diferenças entre os humanos e os 
                                                
71 Crysis. <http://www.ea.com/games/crysis/>. Acesso em 10.nov.2010. 
72 Killzone. <http://www.killzone.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
73 Bioshock. <http://www.bioshockgame.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
74 Gears of War. <http://gearsofwar.xbox.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
75 Halo. <http://halo.xbox.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
76 Resistance. <http://resistance-game.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
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alienígenas estão na cor da pele e nos maneirismos. Enquanto os humanos, não 

importando a etnia, se expressam da mesma maneira, segundo o maneirismo 

ocidental, ou, mais especificamente, da cultura estadunidense, os alienígenas se 

expressam e se comportam como humanos, mas se mostram culturalmente 

diferentes dos heróis do jogo e falam um inglês ininteligível; 

 Os jogos são na perspectiva de primeira ou terceira pessoa, passando ao 

jogador a impressão de estar olhando através dos olhos do protagonista. Esta 

técnica, predominantemente utilizada para promover uma identificação com os 

protagonistas, impossibilita assim qualquer tipo de identificação com os 

‘Outros’ personagens; 

 Os cenários onde se passam os jogos são representações de lugares reais, com 

características arquitetônicas e históricas do ocidente. Mesmo quando se 

passam em outro planeta, como é o caso da série Gears of War®, as 

construções da colônia espacial têm um estilo que se assemelha ao início do 

estilo colonial estadunidense; 

 A linguagem utilizada para descrever as forças invasoras é bastante 

depreciativa, e, na presença destas, a atitude tomada pelos humanos é a mais 

hostil possível; 

 Por fim, geralmente esses jogos não apresentam uma explicação clara de como 

a guerra começou e nem sobre a origem dos invasores. O jogador é 

simplesmente lançado no meio dela. Há casos, como em Gears of War®, em 

que os alienígenas são tratados como ‘invasores’ mesmo eles estando no 

planeta desde muito antes de os humanos virem a existir. Também há casos, 

como nas séries Killzone® e Halo®, em que, durante a narrativa, os humanos 

acabam atacando o planeta original dos ‘invasores’. 

 

Esses aspectos dos jogos eletrônicos analisados são vistos por Lizardi como alegorias 

para a atual atitude dos Estados Unidos em relação ao mundo, principalmente, às culturas que 

diferem da cultura ocidental. Trata-se de uma alegoria que reflete o etnocentrismo ocidental, 

na qual apenas o ‘mundo’ ocidental aparece como valendo a pena ser protegido e até mesmo 

levado para outro planeta. Nestes jogos eletrônicos de invasão alienígena, o grupo dos 

merecedores legítimos é definido como o dos seres humanos ocidentais, enquanto o grupo dos 

párias é composto por alienígenas, que nada mais representam do que uma alegoria da cultura 
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dos ‘Outros’, amplamente definida.  Assim, “essa codificação e o elemento adicional de 

violência simbólica servem para atacar a cultura dos ‘Outros’ sem complicar a identificação 

dos jogadores com os protagonistas do jogo” (ibid., p. 300). Além disso, diluir as diferenças 

entre humanos e alienígenas fazem com que elas, em vez de demarcarem a distinção entre ser 

e não humano, demarquem diferenças raciais, similar ao que se vê ainda hoje em dia 

mencionar sobre a distinção entre negros, brancos, índios, etc. Sendo assim, a violência 

reproduzida nesses jogos é contra ‘Outros’ que, no fundo, são diferentes apenas em termos 

culturais. Além disso, ao trazer um tom de terror à presença desses ‘Outros’, estes jogos 

contribuem para fortalecer medos culturais em relação àqueles que são diferentes de ‘Nós’, 

podendo, assim, justificar a violência contra os ‘Outros’.  

É importante ter em conta, ainda, que o grande sucesso de mercado desse subgênero 

nos Estados Unidos é posterior ao atentado de 11 de Setembro de 2001. Esse subgênero de 

jogos eletrônicos, assim como C&C, também pode, como parte do currículo ciborgue, 

justificar de maneira alegórica as ações dos Estados Unidos em países como Afeganistão e 

Iraque. 

Os casos de alterização apresentados acima mostram uma faceta do papel do jogo 

eletrônico como artefato tecnológico e cultural criado em tempos de tecnopólio. Apesar da 

alterização ser tratada aqui por um viés discriminatório, esse viés não é naturalmente dela. 

Como discutido no capítulo anterior, não é possível libertarmo-nos do processo de alterização, 

na medida em que ele é parte do processo de construção de uma identidade própria. Contudo, 

é possível, quiçá necessário, mudar o modo como construímos certas alteridades, sob uma 

óptica fortemente preconceituosa. Para isso, acreditamos que o primeiro e principal passo é 

reconhecer quais ideologias movem o processo de construção de uma identidade. E, uma vez 

que detectados os prejuízos e injustiças que incluem no processo de determinação da 

identidade do ‘Outro’, buscar formas de removê-los, seja no currículo escolar, seja no 

currículo ciborgue. 

Há também outras facetas do papel do jogo eletrônico no tecnopólio. Os jogos 

eletrônicos não apenas propiciam novas ou melhoradas competências cognitivas e motoras, 

mas também novas ou melhoradas formas de ver, apreender e agir sobre o mundo. Como 

Mendes pontua: 

 
“A cada novo saber as relações de poder são afetadas. De um lado, quando as 

tecnologias da informática apresentam aparelhos (PCs e consoles) com mais 

capacidades de memória, mais rápidos e com preços mais baixos, os jogos 
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eletrônicos tornam-se artefatos mais consumíveis; de outro, as técnicas de consumo, 

de marketing, de controle dos gestos dos jogadores (por meio de periféricos cada vez 

mais parecidos com simuladores de carros, aviões ou armas), e as técnicas 

intelectuais (ler manuais dos jogos; memorizar as dificuldades dos jogos; diferenciar 

em qual momento fazer o personagem correr rápido ou lento, saltar, parar etc.) – 

todas elas entendidas aqui como técnicas de governo – vão se tornando mais 

refinadas e, possivelmente, mais eficientes com os avanços das tecnologias da 

informática” (MENDES, 2006, p. 25-26, grifo no original). 

 

É interessante observar as mudanças que os consoles de jogos eletrônicos vêm 

sofrendo ao longo dos anos. Agora, a nova geração de consoles está deixando de ser apenas 

um aparato para jogar para ser um complexo de entretenimento. Consoles mais atuais, como 

Xbox 360® e PlayStation 3® (PS3), podem acessar a Internet, comprar e baixar jogos, assim 

como também interagir e jogar com outros jogadores remotamente, pela Internet. Além disso, 

é possível ver fotos, ouvir CDs de música, assistir filmes em DVD ou, até mesmo, Blu-Ray77, 

como é no caso do PS3. Os consoles começam a se tornar, pois, um novo meio de consumo de 

outros produtos e, assim, novas técnicas de consumo também surgem com eles.   

 Em resumo, o que queremos ratificar com as discussões levantadas aqui é que o jogo 

eletrônico tem um papel relevante na formação do cidadão contemporâneo. Através dele, 

alteridades são produzidas e reproduzidas da mesma maneira como já se fazia nas outras 

mídias mais antigas (e.g., cinema, literatura). A maneira como o indivíduo deve atuar perante 

a sociedade é simulada nos jogos eletrônicos. Assim, pensar em como os jogos eletrônicos 

influenciam a formação do cidadão deve estar atrelado ao que se espera de um cidadão. Deste 

modo a questão, ‘quem queremos formar e para que’, entendida como ponto fulcral dos 

estudos de currículo (SILVA, 1999), também deve estar presente na pesquisa e no 

desenvolvimento de jogos eletrônicos, uma vez que estes se fazem presentes no currículo 

ciborgue do indivíduo. O cidadão que se anseia aqui corresponde a um sujeito atuante na 

sociedade, mas atuante de maneira crítica, ou seja, mostrando-se capaz de entender e refletir 

sobre seus atos e sobre vários elementos que compõem o mundo ao seu redor (e.g., política, 

ciências, religiões, relações de poder). Mais importante do que educar um sujeito capaz de 

operar de maneira multitarefa, é educar este mesmo sujeito de modo que possa entender e 

refletir sobre as múltiplas tarefas que está realizando. 

                                                
77 Blu-ray é um formato de disco óptico da nova geração de diâmetro igual ao CD/DVD para vídeo de alta 
definição e armazenamento de dados de alta densidade. 
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 Por fim, é importante pontuar que não é determinística a influência sobre os jogadores 

dos saberes mobilizados segundo interesses do designer de jogo eletrônico78, da empresa de 

jogos eletrônicos, ou do governo, por exemplo. Os jogadores lidam da sua maneira com os 

saberes contidos nos jogos. Por mais que o jogo eletrônico possa ter uma narrativa básica, 

onde o bem deve vencer o mau (JUUL, 2002), e que o jogador já conheça o final do jogo, 

ainda assim, a cada vez que joga, ele reinventa a narrativa do jogo e reinventa-se como 

jogador (MENDES, 2006). Desta maneira, mais do que pensar nos conteúdos mobilizados 

pelos jogos eletrônicos, é preciso considerar as possibilidades e qualidades das ações 

permitidas ao jogador, que afetarão a sua subjetividade e, conseqüentemente, sua narrativa 

particular. É sobre este aspecto que nos debruçaremos agora, ao discutir a ética dos jogos 

eletrônicos.  

 

A ÉTICA DAS VIRTUDES NOS JOGOS ELETRÔNICOS 

 

O jogo eletrônico, como umas das mais recentes e populares mídias, é alvo de críticas 

moralistas quanto aos seus conteúdos. Os críticos moralistas apontam as más condutas que um 

determinado conteúdo pode reproduzir e que, de alguma forma, pode influenciar 

negativamente na conduta dos seus usuários. A má conduta mais criticada dentro dos jogos 

eletrônicos é a violência reproduzida neles, usualmente acusada de estimular a agressividade 

dos jogadores (BARTHOLOW; ANDERSON, 2001; ANDERSON; BUSHMAN, 2001; 

MCCORMICK, 2001; ANDERSON, 2004; UHLMANN; SWANSON, 2004). Essas 

acusações são similares àquelas dirigidas ao cinema e ao rock’n’roll, também vistos como 

causas de desvios morais dos sujeitos. Agora, o jogo eletrônico também está sob a vigilância 

da moralidade. No entanto, pouco ou nada se sabe sobre a ética dos jogos eletrônicos, a 

despeito dos entusiasmos da indústria de entretenimento em relação a eles, em decorrência 

dos ganhos que geram, e do interesse da academia sobre seu papel na cultura contemporânea. 

O debate sobre a ética dos jogos eletrônicos leva a questões que vão muito além dos seus 

conteúdos. Como será visto a seguir, a maneira como as ações e limitações dentro do jogo são 

impostas ao jogador pelo próprio jogo e pelas comunidades de jogadores das quais participa é 

também essencial para a reflexão sobre a ética dos jogos eletrônicos. Jogos como GTA e 

                                                
78 Designer de jogo eletrônico é o responsável por projetar o jogo, descrevendo todos os seus desafios e 
elementos que o constitui. Não necessariamente ele é o idealizador do jogo. 
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Manhunt®79 (Fig. 17), ambos proibidos em diversos países por serem jogos extremamente 

violentos, podem ser ricos em experiências éticas, como será apontado a seguir. 

 

Fig. 17 Manhunt®. 
 

 Como no parágrafo anterior foi destacada, a pesquisa sobre a ética em jogos 

eletrônicos é ainda embrionária. Para exemplificar este tipo de pesquisa, discutiremos aqui um 

trabalho recente de Sicart (2009), relatado em seu livro ‘The Ethics of Computer Games’ (em 

português, A Ética dos Jogos Eletrônicos). Apesar de tratar de um assunto muito novo, a 

proposta de Sicart para a ética de jogos eletrônicos é profunda e rica em detalhes. Neste 

trabalho, faz-se uso dela, além de outros pontos que serão levantados aqui sobre o tema da 

ética dos jogos eletrônicos, para embasar a posição a que se pretende chegar sobre o papel do 

jogo eletrônico na formação de cidadãos. 

 A discussão sobre a ética dos jogos eletrônicos e o trabalho de Sicart (2009) sobre este 

tema serão direcionados da seguinte maneira. Num primeiro momento, será apresentada a 

abordagem de Sicart sobre a ética dos jogos eletrônicos. Em seguida, serão tecidos 

comentários sobre o trabalho de Sicart, ao mesmo tempo em que será exposta a nossa posição 

sobre a ética dos jogos eletrônicos e o significado de um jogo eletrônico ser ético. 

 No entanto, antes de expor o trabalho de Sicart, é fundamental pontuar duas questões 

muito importantes no seu trabalho. A primeira diz respeito ao modo como os conceitos de 

ética e moral são tratados no seu trabalho. Para o autor, “a ética pode ser definida como um 

sistema ou conjunto de valores morais e, também, como uma ferramenta para analisar estes 

valores” (ibid., p. 4). A moral, por sua vez, “pode ser definida como o certo ou errado de 

ações e objetos” (ibid., p. 4). Apesar do significado dado por Sicart ao conceito de ética estar 

conforme o que em geral se entende por ética80, o significado de moral não é igualmente 

                                                
79 Manhunt. <http://www.rockstargames.com/manhunt/>. Acesso em 10.nov.2010. 
80 A ética, como entendida por Aristóteles, consiste no “estudo sistemático sobre as normas e os princípios que 
regem a ação humana e com base nos quais essa ação é avaliada em relação a seus fins” (MARCONDES, 2009, 
p. 38). Ou seja, a ética pode ser compreendida propriamente como “a ciência que se ocupa dos objetos morais 
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preciso. A moral, como entendida aqui, tem significado mais amplo do que a ética, porque 

está associada a “tudo o que corresponde às produções do espírito subjetivo e mesmo o 

próprio espírito subjetivo” (MORA, 1965b, p. 232). Ou seja, ela corresponde a toda produção 

humana que não é puramente física (e.g., história, política, arte) e não é pertinente à 

psicologia (ibid.). Assim, pela inadequada conceituação de Sicart sobre a moral, acreditamos 

que o autor, ao aplicar os conceitos de ética e moral em sua argumentação, acaba não fazendo 

uma clara diferenciação entre ambos os conceitos. Apesar desta aparente confusão do autor, 

consideramos que isso não prejudica sobremaneira sua argumentação, que, como veremos, 

traz contribuições relevantes para o entendimento da ética dos jogos eletrônicos. É importante 

destacar que, mesmo havendo uma distinção entre ética e moral, confusões como a de Sicart 

são comuns, porque “freqüentemente se torna difícil estabelecer uma separação estrita entre 

os sistemas morais – objeto próprio da ética – e o conjunto de normas e atitudes de caráter 

moral predominantes em uma sociedade ou em uma fase histórica dada” (MORA, 1965a, p. 

595). 

 Além disso, é fundamental ressaltar, que, para Sicart (2009), os jogos eletrônicos 

abstratos (e.g., Tetris®81, Luxor®82) não são considerados jogos éticos, porque eles não 

possuem regras que levantem, elas mesmas, questões éticas e/ou coloquem o jogador em face 

de dilemas éticos. No entanto, o autor destaca que não é impossível conceber uma ética nestes 

jogos abstratos83. 

 Por fim, Sicart, ao desenvolver sua abordagem sobre a ética dos jogos eletrônicos 

constrói duas perspectivas distintas para a ética dos jogos eletrônicos, cada uma delas 

fundamentada em uma teoria ética própria: a ética das virtudes e a ética das informações. No 

entanto, aqui só será apresentada a ética dos jogos eletrônicos sob a perspectiva da ética das 

virtudes, que será explicada a seguir. Essa escolha se deve à importância dada pelo próprio 

autor a essa perspectiva, uma vez que a outra perspectiva, a ética das informações, é algo 

muito nova e ainda com poucas possibilidades de aplicação (ibid.). 

                                                                                                                                                   
em todas suas formas, a filosofia moral” (MORA, 1965a, p. 595). Estas são compreensões que se mantêm 
válidas ainda hoje. 
81 Tetris. <http://www.tetris.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
82 Luxor. <http://en.play-luxor.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
83 Murray (1998), por exemplo, interpreta o jogo eletrônico abstrato Tetris® como uma alegoria social, uma 
metáfora da sociedade da época. Essa alegoria é apreciada pelo o criador do Tetris®, Alexey Pajitnov, que diz 
ver no seu jogo o estimulo em se construir e, principalmente, em se reparar os erros cometidos durante o jogo. 
Todo sucesso na construção desaparece da tela do jogo ficando apenas os erros a mostra para o jogador ter que 
repará-los. Essa apreciação do criador pode ser vista no documentário da BBC “Tetris: from Russia with love” 
realizado em 2004 (http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/tetris.shtml. Acesso em 20.nov.2010). 
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 A ética das virtudes é uma das mais antigas escolas de pensamento sobre a filosofia 

moral, tendo sido desenvolvida por Aristóteles e apresentada na sua obra ‘Ética a Nicômaco’. 

No sistema de Aristóteles, a ética pertence ao domínio do saber prático, ou seja, a ética tem 

como intuito “estabelecer sob que condições podemos agir da melhor forma possível tendo 

em vista o nosso objetivo primordial que é a felicidade (eudaimonia), ou a realização pessoal” 

(MARCONDES, 2009, p. 37, grifo no original). A felicidade e como o ser humano pode 

alcançá-la são as questões centrais da ética de Aristóteles. Para respondê-la, Aristóteles 

examina a natureza humana e suas características definidoras sob a perspectiva da virtude. A 

virtude não nasce com o ser humano; ele deve praticar atos virtuosos para que se torne 

virtuoso. Os atos virtuosos são atos que possuem a qualidade do meio-termo ou da justa 

medida, ou seja, “a ação correta do ponto de vista ético deve evitar os extremos, tanto o 

excesso quanto a falta, caracterizando-se assim pelo equilíbrio” (MARCONDES, 2009, p. 

40). De tal maneira, para que possa cometer atos virtuosos, o indivíduo deve estar sempre 

munido do saber prático, também denominado phronesis84, que “consiste na capacidade de 

discernir essa medida, cuja determinação poderá variar de acordo com as circunstâncias e 

situações envolvidas” (ibid., p. 40). 

A ética das virtudes aplicada aos jogos eletrônicos tem seu foco no ato do jogar. Sendo 

assim, a ética do jogo eletrônico como objeto não é o ponto central para Sicart. Apesar de o 

jogo eletrônico como objeto estar embebido de valores, a abordagem da ética das virtudes 

enfoca apenas os valores tais como são realmente vividos durante o jogo. 

Assim, a abordagem da ética das virtudes na perspectiva de Sicart é centrada no 

jogador, mas não apenas numa perspectiva individualista, mas também comunitária. O 

jogador como um ser virtuoso (ver abaixo) faz escolhas segundo a sua sabedoria prática 

(phronesis). Ele não é um mero receptor passivo, mas reflexivo e ativo. O jogador pensa nas 

mais diferentes estratégias de modo a alcançar seu critério de sucesso, procurando escolher a 

melhor destas estratégias. O jogador é responsável por suas ações, ou seja, ele age no jogo 

eletrônico como um ser ético.  

Dentro da comunidade de jogadores, também acontecem ações éticas. Os jogadores se 

organizam em comunidades virtuais com o fim de trocar experiências sobre um mesmo jogo 

eletrônico. Em cada uma dessas comunidades, os jogadores compartilham seus valores morais 

adquiridos durante a experiência do jogo. Esse compartilhamento entre os jogadores acaba por 

                                                
84 Phronesis pode ser traduzido também como razão prática ou capacidade de discernimento (MARCONDES, 
2009). 
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construir um ambiente ético comum dentro da comunidade, no qual certas práticas são 

permitidas ou não entre eles e na experiência do jogo. 

 Sicart usa o conceito aristotélico de sabedoria prática (phronesis) para definir o 

jogador como um ser virtuoso, uma vez que é partir da sua sabedoria prática que “o jogador 

determina que escolhas podem continuar a desenvolver suas virtudes como um jogador” 

(ibid., p. 112). Desta perspectiva, o autor define uma sabedoria prática lúdica como a 

sabedoria moral que é desenvolvida à medida que os jogadores vivenciam os jogos. Ao 

mesmo tempo em que desenvolvem a sabedoria prática lúdica, eles a usam na avaliação das 

ações e dilemas com as quais são confrontados, tanto quando estão jogando, quanto dentro da 

comunidade da qual são membros. A sabedoria prática lúdica opera em dois níveis: num 

primeiro nível, dentro do jogador, determinando a melhor escolha e atitude, de modo a 

preservar a experiência do jogo e fazer do mesmo algo tanto prazeroso quanto relevante para 

o desenvolvimento das suas virtudes de jogador; num segundo nível, um gatilho ético retira o 

sujeito da condição de jogador quando, na experiência do jogo ainda como jogador, ele se 

percebe obrigado a fazer escolhas não-éticas, que tange a ele quanto sujeito externo ao jogo 

eletrônico.  Ou seja, “nós paramos de ser jogadores no meio da sessão de jogo quando nossa 

sabedoria prática conecta o jogador-sujeito com o que nós somos como seres éticos fora da 

experiência do jogo” (ibid., p. 113). Assim sendo, um bom jogador, do ponto de vista da ética 

das virtudes, usa a sabedoria prática lúdica para preservar sua integridade ética tanto externa 

ao jogo eletrônico, através da interpretação crítica dos seus atos durante o jogo, quanto dentro 

do jogo, por meio de escolhas que elevem suas virtudes, como jogador, e promovam o bem-

estar da sua comunidade (ibid.). 

 No entanto, Sicart também enxerga a natureza moral do jogo eletrônico e o seu papel 

como objeto que contribui para o desenvolvimento das virtudes morais do jogador segundo a 

perspectiva da ética das virtudes. Afinal, há valores morais embebidos no design do jogo 

eletrônico. Esses valores estão no jogo eletrônico em termos de restrições e affordances85, que 

permitem ao jogador reforçar suas boas virtudes, primeiro como jogador e, em seguida, como 

ser humano. Assim, apesar do papel que o designer do jogo eletrônico pode ter na perseguição 

dos jogos éticos, influenciando na interação do design do jogo com o jogador moral, o 

entendimento do jogo como objeto moral será apenas possível quando colocado na 

perspectiva do jogador como ser moral. 
                                                
85 O termo ‘affordance’ se refere às “propriedades percebidas e reais da coisa, primariamente estas fundamentais 
propriedades que determinam como a coisa poderá possivelmente ser usada” (NORMAN, 2002, p. 9). Sicart 
(2009) situa as propriedades éticas do jogo entre estas propriedades, uma vez que é decisivo para o design de uso 
de um objeto como o usuário experiencia o objeto ao usá-lo. 
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  Essa perspectiva levanta duas questões fundamentais: uma que se preocupa com a 

relação entre a ética do jogo eletrônico como agente e a ética do sujeito quando este não se 

encontra na condição de jogador; e outra, que se preocupa da relação entre o jogador como 

agente moral e o jogo como objeto moral. Para dar conta destas questões, Sicart utiliza uma 

versão adaptada do ‘círculo hermenêutico’ de Gadamer86. O autor denomina essa versão 

‘círculo hermenêutico lúdico’, propondo que ele opera como um processo interpretativo de 

camadas morais, que inicia quando o sujeito se torna jogador e que, através de uma série de 

estágios interpretativos, se conclui no desenvolvimento da sua sabedoria prática lúdica. O 

círculo hermenêutico lúdico possui quatro estados, na descrição de Sicart: 

 

Estado zero: é o momento em que o sujeito se torna jogador, ainda 

sem atitude crítica em relação aos discursos e valores éticos do jogo 

eletrônico. Isso não significa que o jogador-sujeito se encontra vazio. 

Seus antecedentes culturais, entre eles, as suas experiências com 

outros jogos eletrônicos, se fazem presentes. 

 

Estado um: o jogador usa a sua sabedoria prática lúdica para avaliar 

suas estratégias e as escolhas que fez. Ele não se preocupa apenas em 

ganhar, mas também em como ganhar. Isso porque a vitória 

conquistada deve condizer não só com os seus valores, mas também 

com os valores da sua comunidade de jogadores. 

 

Estado dois: o jogador interage com a cultura da comunidade de 

jogadores. É importante ressaltar que cada comunidade de jogadores 

possui tradições/regras diferentes de conduta dentro e fora do jogo (na 

comunidade) e isso afeta a maneira como o jogador interpreta suas 

virtudes. 

                                                

86 A hermenêutica de Gadamer, desenvolvida sob a influência de Heidegger, procura ir além da hermenêutica 
clássica, fazendo desta uma ferramenta ontológica para o entendimento do ser e do ser na história (SICART, 
2009). O círculo hermenêutico “representa uma coordenação da experiência e do sujeito que experiencia” (ibid., 
p.117). Quando o sujeito se engaja em uma experiência como a de ler um texto, por exemplo, ele nunca o faz 
com a mente vazia, ele sempre parte de um saber anterior. Sendo assim, para haver legitimidade na sua 
experiência, ou seja, na compreensão do texto, é necessário que haja abertura por parte do sujeito e que este 
permita, de certa maneira, um confronto de opiniões entre ele e o texto. Além disso, como é impossível que o 
sujeito seja neutro, é fundamental que ele sempre examine a origem e validade de seus saberes anteriores. 
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Estado final: as ações do jogador no jogo e como membro de uma 

comunidade de jogadores são interpretadas à luz da sua existência 

como ser moral fora do jogo. 

 

Sicart entende que não é facilmente distinguível a fronteira entre o sujeito na condição 

de jogador e fora desta condição. No entanto, o autor defende que o jogador emerge no sujeito 

apenas quando este joga ou participa da sua comunidade de jogadores. Isso porque, na sua 

perspectiva, uma vez que tenha aceitado as regras do jogo e da comunidade de jogadores, “ser 

um jogador é também ser avaliado pelo que somos como seres culturais, incorporados e 

morais” (ibid., p. 121). 

Em contraste com Alves (2005), que entende a experiência do jogador durante o jogo 

como um momento de catarse, como visto no primeiro capítulo, Sicart não acha possível 

haver catarse durante o jogo, porque os valores em jogo não são os mesmos vividos pelo 

sujeito fora dele. Portanto, para o autor, o jogador é uma subjetividade específica do sujeito 

que aparece na experiência do jogo e que, como um ser moral operativo, interpreta suas ações 

dentro do jogo de uma perspectiva ética. No entanto, é importante ressaltar que, para Sicart, 

quando “o jogador interpreta suas ações como contraditórias através do uso de valores éticos 

que se mostram importantes para seu eu fora do jogo, o processo de subjetivação é quebrado e 

não há mais um jogador-sujeito experienciando um jogo” (ibid., p. 196)87. 

 Por fim, a abordagem da ética dos jogos eletrônicos proposta por Sicart se contrapõe, 

como visto acima, a uma discussão ética focada nos conteúdos destes. Como foi dito 

anteriormente, os olhos da moralidade estão atualmente centrados principalmente nos 

conteúdos violentos dos jogos eletrônicos. Para Sicart, os conteúdos dos jogos eletrônicos não 

são suficientes para descrever e entender a ética destes. O fato do conteúdo de um jogo 

eletrônico ser ético ou não, em nada afeta a ética em jogo experienciada pelo jogador como 

sujeito. Ou seja, um conteúdo antiético não faria um jogo eletrônico deixar necessariamente 

de ser ético. 

 Sicart entende o conteúdo antiético nos jogos eletrônicos como uma simulação de 

ações que, fora do mundo simulado do jogo, são ações consideradas por nós vis. Por exemplo, 
                                                
87 O argumento defendido por Sicart (2009) de que há um sujeito na qualidade de jogador que está dissociado, 
durante a experiência de jogo, do seu sujeito fora do jogo, não é defendido aqui. Pois, o autor não apresenta 
qualquer estudo teórico ou prova empírico que suporte adequadamente seu argumento. Além disso, por conta 
dessa deficiência em embasar seus argumentos, Sicart acaba não sendo muito claro em sua explicação, levando a 
entender que o indivíduo que joga sofre de múltiplas personalidades, ou pelo menos dupla personalidade: o 
indivíduo-jogador e o indivíduo-não-jogador. 
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em Manhunt®, um jogo eletrônico extremamente violento e sangrento, o jogador deve matar 

para ser bem sucedido. Outro exemplo é fornecido pelo plot principal da série GTA, que 

envolve cometer os mais variados crimes (e.g., roubo, seqüestro, assassinato etc.), além de 

aspectos como o de que o jogador pode recuperar a energia do seu personagem pagando uma 

prostituta por sexo e, após o sexo, ele pode recuperar o dinheiro batendo na prostituta. São 

exemplos de jogos eletrônicos com conteúdos extremamente antiéticos, mas que, de acordo 

com a abordagem ética dos jogos eletrônicos defendida por Sicart, são jogos éticos. Isso 

porque, apesar de Manhunt® e GTA possuírem conteúdos antiéticos, eles dão sentido às 

ações antiéticas dentro dos seus mundos ficcionais, propiciando assim uma experiência rica, 

na medida em que o jogador tem a possibilidade de desenvolver sua sabedoria prática lúdica. 

No entanto, para isso acontecer, o jogador deve possuir uma ‘maturidade lúdica’ para 

entender as razões por detrás das ações antiéticas simuladas e o fato de que ele está 

interagindo com o mundo do jogo propositalmente projetado para produzir experiências 

lúdicas. Ou seja, “códigos de regulação de idade e a educação moral dos consumidores e 

desenvolvedores de jogos têm um papel crucial na configuração ética dos jogos de 

computador” (ibid., p. 197). 

 Para finalizar esta breve exposição da abordagem de Sicart sobre a ética dos jogos 

eletrônicos, à luz da ética das virtudes, discutiremos os limites apontados pelo próprio autor 

no que diz respeito à sua abordagem. Ela dá um grande peso à comunidade de jogadores, 

constituída a partir de ações voluntárias e dependentes de os sujeitos possuírem conexão à 

Internet, o que significa que nem todos os jogadores têm tempo e condições materiais para 

participar de uma comunidade. Esta pode ser até mesmo a situação da maioria dos jogadores. 

No entanto, este limite destacado por Sicart não invalida sua contribuição ao debate ainda 

embrionário sobre a ética dos jogos eletrônicos. 

 Apesar de se concordar com a ética dos jogos eletrônicos de Sicart apresenta acima, há 

um ponto específico no qual não é concordado com o autor: trata-se da qualidade inofensiva 

conferida pelo autor aos conteúdos antiéticos dos jogos. Sicart afirma haver uma larga 

diferença entre ser persuadido pelo jogo e ser afetado moralmente pelo jogo, devido à 

capacidade ética do jogador de refletir sobre o contexto das suas ações e experiências 

enquanto joga. No entanto, esse argumento se debruça apenas sobre o aspecto da violência, 

como ilustra o fato de que Sicart destaca apenas este aspecto como conteúdo antiético de 

Grand Theft Auto: Vice City®. Sim, a violência é uma prática abertamente desaprovada e 

punida pela sociedade, de modo que, neste caso, é mais fácil haver um maior discernimento 

da parte do jogador-sujeito. Mas, e quando consideramos as identidades construídas por 
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Grand Theft Auto: Vice City® (Fig. 13), como no caso do único papel dado à mulher no jogo, 

que é o de objeto sexual? Ou, também, quando a identidade imaculada e justiceira é 

construída dos Estados Unidos ao denegrir outras nações dentro do jogo eletrônico C&C, 

analisado aqui? Sicart pode argumentar que não há dados empíricos conclusivos em apoio do 

papel dos jogos eletrônicos como propaganda de valores morais, é importante apontar que 

tampouco sua argumentação, sobre a existência de uma fronteira separando os valores éticos 

do sujeito dentro e fora do jogo, apresenta dados empíricos em seu apoio. Quando os 

conteúdos anti-éticos dos jogos não são tão clara e abertamente condenáveis do ponto de vista 

das normas que regem as relações sociais fora do jogo, como em casos de sexismo e racismo, 

é menos provável que os jogadores tenham o discernimento ético apontado por Sicart. Nesse 

caso, o conteúdo dos jogos pode reforçar esses estereótipos e preconceitos sociais, e deve 

então ser criticado do ponto de vista de sua natureza anti-ética, enquanto objeto, e não 

somente em termos de uma ética emergente nas relações dos sujeitos e de comunidades de 

sujeitos com os jogos. 

 Para ilustrar este ponto de vista, sobre a importância de se levar em consideração a 

ética do conteúdo, principalmente, no que tange à construção da alteridade, podemos ver à 

baila a atitude machista ainda predominante no universo dos jogos eletrônicos, que, 

infelizmente, não difere muito da atitude ainda dominante em nossa sociedade. Nos jogos 

eletrônicos, a mulher é, na maioria das vezes, representada de modo a destacar a sexualidade 

(OLIVEIRA, 2004; AQUILA, 2006), por exemplo, através de decotes provocantes ou até 

mesmo pelo fato de usar pouca roupa, sempre mostrando algo do seu voluptuoso corpo. Isso 

pode ser observado facilmente em qualquer jogo de luta (e.g., Street Fighter®, Soul 

Calibur®88, Darkstalkers®89). Além disso, os papéis dados aos personagens femininos nos 

jogos são geralmente passivos, como prêmios ou vítimas (POPESCU, 2004).  E, mesmo 

quando ocupa o papel de protagonista, não deixa de ser representada de maneira sexual 

(CASSELL; JENKIS, 1999; POPESCU, 2004; MENDES, 2005). Como exemplo, há a sexy 

Lara Croft, protagonista da famosa série Tomb Raider®90 (Fig. 18), com seu vestuário que se 

resume a um short muito curto e uma blusa bem apertada delineando os seus volumosos seios. 

Outro exemplo, este mais recente, é Bayonetta®91 (Fig. 19), cuja protagonista executa um 

golpe especial que a deixa quase nua, enquanto sua roupa, quando ela passa ao estado de uma 

densa sombra, transforma-se em uma gigantesca bota de salto esmagando o oponente. 
                                                
88 Soul Calibur. <http://www.soulcalibur.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
89 Darkstalkers. <http://www.capcom-unity.com/darkstalkers/>. Acesso em 10.nov.2010. 
90 Tomb Raider. <http://www.tombraider.com/>. Acesso em 10.nov.2010. 
91 Bayonetta. <http://www.sega.com/platinumgames/bayonetta/ >. Acesso em 10.nov.2010. 
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Fig. 18 Tomb Rider: Underworld®. 

 

 

 
Fig. 19 Bayonetta®. 

 

O que se quer dizer com isso é que os jogos eletrônicos, como artefatos culturais de 

grande apelo popular, são mais uma das ferramentas midiáticas que fazem a manutenção das 

alteridades já predominantes na sociedade. Esta construção de alteridades, de tanto 

bombardear o sujeito de forma sutil, nas ‘entrelinhas’ de seu currículo ciborgue, acaba por 

contribuir para a formação da moralidade deste ciborgue, como parte de um processo no qual 
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é dito a ele, a todo o momento, o que é certo e errado acerca de ‘si’ mesmo a partir do ‘outro’. 

A educação, como afirmado no capítulo anterior, não é só da escola, mas também de todos 

aqueles que participam do currículo ciborgue do indivíduo, sejam os familiares, os amigos, as 

redes de comunicação, os governantes, etc. Os jogos eletrônicos não podem ser excluídos do 

currículo ciborgue, como um dos elementos de formação do sujeito, inclusive de sua 

moralidade, o que coloca sérias dificuldades, em meu entendimento, para a demarcação de 

uma fronteira entre a ética dentro e fora dos jogos, como propõe Sicart (2009). Como é 

entendido aqui, não basta censurar os jogos eletrônicos de conteúdos antiéticos por faixa 

etária. Afinal, se a intenção é selecionar os jogadores que possuem maturidade moral, a idade 

do jogador não diz muito. O que é necessário, antes, é levar em conta o currículo tanto escolar 

quanto ciborgue do jogador, examinando o quanto a sua educação e cidadania são 

desenvolvidas nesses dois currículos. Afinal, o que melhor poderá determinar a sua 

maturidade moral como jogador é a educação e a condição de cidadão nas quais o sujeito se 

desenvolve, e não simplesmente a sua faixa etária. Contudo, enquanto a indústria de 

entretenimento tem apenas como objetivo bater recordes de vendas (e não podemos ficar 

esperando que ela mude de atitude), a escola tem como objetivo colaborar na formação de 

cidadãos. Consideramos, assim, que uma das formas da escola galgar esse objetivo é 

protegendo o individuo das mazelas do tecnopólio, como caracterizadas neste trabalho. 

Quando se diz proteger, não se refere a fazer do individuo um cidadão passivo. Ao contrário, 

trata-se de promover nele uma atitude crítica perante a sociedade e diante de seu próprio 

currículo ciborgue (incluindo os jogos eletrônicos), de modo que desenvolva o seu saber 

prático (phronesis), para que possa agir como um cidadão participativo e crítico de si e do 

mundo. Para desenvolver mais esse argumento, enfocaremos na próxima seção a educação 

científica. 

  

O HEROÍSMO DOS JOGOS ELETRÔNICOS ADENTRANDO AS SALAS DE AULA 

DE CIÊNCIAS 

 

No universo dos jogos eletrônicos há um tema bastante recorrente nos seus enredos, os 

avanços da ciência e tecnologia, que vêm proporcionando profundas modificações dos seres 

vivos, inclusive do organismo humano, sendo parte destas mudanças de natureza biológica. 

Este tema trata de assuntos presentes na nossa sociedade, situando-se em duas áreas que 

considero importantes na atualidade em que vivemos: a genética e a biotecnologia. Estas são 

duas áreas relativamente novas na nossa sociedade, mas que “oferecem inovações marcantes 
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às gerações atuais e futuras e [...] avançam numa velocidade que adquire aceleração em escala 

exponencial” (ALHO, 2006, p. 14). Os avanços da genética e da biotecnologia vêm 

provocando polêmicas de caráter ético na sociedade, como nos casos a seguir: “(1) o 

seqüenciamento e o uso dos dados do genoma humano; (2) a clonagem de mamíferos; (3) a 

regeneração tecidual pelo uso de moléculas tronco; (4) o desenho e a terapia com drogas 

moleculares e (5) o uso de organismos geneticamente modificados e da transgenia para os 

alimentos e a indústria” (ibid., p. 16). 

Para ilustrar um pouco como a genética e biotecnologia se apresentam nos jogos 

eletrônicos, faremos uma breve analise sobre o jogo eletrônico Fallout 3®, o quinto jogo da 

série Fallout®.  Os jogos eletrônicos da série Fallout®92 são do gênero RPG eletrônico93 para 

apenas um jogador. O primeiro jogo, que dá nome a série, foi lançado em 1997 para PC e 

Mac®. Já Fallou 3® lançado em 2008 foi desenvolvido para diversas plataformas (e.g., Xbox 

360®, PlayStation 3®), além do PC e Mac®. Recentemente, em outubro de 2010, Fallout: 

New Vegas® foi lançado. Ao todo a série atualmente possui seis jogos. 

Fallout 3® (Fig. 20) se passa na capital dos Estados Unidos, Washington DC, mais ou 

menos 200 anos após a chamada ‘Grande Guerra’, uma guerra nuclear lançada pela China 

contra os Estados Unidos, que inicou em 23 de outubro de 2077. A guerra durou pouco mais 

de duas horas envolvendo os aliados de ambas as nações. Essas duas horas de bombardeio 

nuclear foram suficientes para provocar conseqüências devastadoras em nível global, 

alterando significativamente a geografia e o clima de quase todo o planeta. Em paralelo a 

‘Grande Guerra’, um vírus denominado Forced Evolutionary Virus ou FEV (Vírus da 

Evolução Forçada, em português) foi desenvolvido por uma equipe de cientistas trancafiada 

na base militar ultra-secreta de Mariposa a mando do alto escalão do Pentágono. O objetivo 

da pesquisa era desenvolver um vírus que alterasse o DNA e, conseqüentemente, forçasse a 

evolução dos soldados tonando estes mais fortes, inteligentes e, principalmente, imunes as 

arma biológicas, pois os Estados Unidos estavam sob a iminência de sofrer um ataque 

biológico proveniente da China. Com a Grande Guerra, a base de Mariposa ficou abandonada, 

sendo reativada aproximadamente 200 anos depois pelo cientista Dr. Richard Grey. Ele 

liderou e foi o único sobrevivente da expedição de exploração da base, mas acabou 

contaminado com o FEV e se tornando uma criatura não-humana. Habitando indefinidamente 

a base militar de Mariposa, Dr. Grey descobre um meio de, a partir do FEV, transformar 
                                                
92 Fallout. < http://fallout.bethsoft.com/>. Acesso em 07.nov.2010. 
93 Role-Playing Game (Jogo de Interpretação de Papéis, em português) eletrônico é um gênero de jogo 
eletrônico baseado no RPG de mesa e é caracterizado por seu foco na narrativa, diálogos entre os personagens e 
evolução do personagem controlado pelo jogador. 
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cobaias humanas em meta-humanas conhecidos como ‘Super Mutantes’. Com a descoberta, 

Dr. Grey passa-se a se autodenominar ‘Master’ e tenta construir um exército de Super 

Mutantes com o fim de eliminar a espécie humana e dar lugar a estas suas novas criações. No 

entanto, não dura muito para que Master perdesse o controle dos seus Super Mutantes. 

 

 

 

 
Fig. 20 Fallout 3®. 

 

 Sob este cenário pós-apocalíptico, o jogador na pele de um jovem habitante do Vault 

101, um abrigo anti-nuclear construído na região de Washington D.C. O Vault foi construído 

não apenas para proteger parte da população, mas também para dar prosseguimento a um 
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experimento social. Sob ordens, o Vault permaneceu fechado por 200 anos, até que James, pai 

do jogador, abre a porta para o mundo exterior e desaparece sem dar nenhuma explicação. O 

supervisor do Vault suspeitando de que o personagem do jogador (PC, do inglês, Player 

Character) tenha sido o motivo da atitude de seu pai, dá ordens de prendê-lo. Se sentido 

ameaçado, o PC foge do abrigo em busca de seu pai e de respostas sobre o desaparecimento. 

 Ao sair da clausura do Vault 101, o PC se depara com um mundo devastado e em 

ruínas, onde diversas facções disputam pelo pouco que resta e, principalmente, por objetivos 

antagônicos. Além dos Super Mutantes de Mariposa já citados acima, algumas das facções 

presentes no jogo são: 

 

O Enclave (The Enclave, em inglês): é o remanescente governo dos Estados Unidos 

que tenta reconstruir o país puro, livre de qualquer mutação. Para isso, a facção 

trabalha no desenvolvimento do ‘Projeto Pureza’ (Project Purity, em inglês) que visa 

controlar a pureza da água de todo país, ao mesmo tempo em que a contamina com um 

FEV modificado, que mata qualquer forma de mutação. 

 

A Irmandade do Aço (The Brotherhood of Steel, em inglês): é uma facção que 

também tem como objetivo erradicar os mutantes e tem adoção pela tecnologia. 

Apesar de se considerar humanitária, a Irmandade preza mais pela tecnologia do que 

pela causa humana. Ela não compartilha seus avanços tecnológicos com ninguém, pois 

julga a única apta e responsável para deter tais conhecimentos. 

 

Remanescentes Chinês (Chinese Remnants, em inglês): são os soldados chineses 

remanescentes da operação especial de espionagem nos Estados Unidos após a Grande 

Guerra. Eles vivem no submundo escondidos e sob a condição de não humanos, pois 

se tornaram ghouls. Ghouls é definida no jogo como uma raça oriunda da exposição 

humana a radiação, principalmente, de maneira controlada em experimentos de 

laboratório. Há uma grande variedade de ghouls, alguns tão inteligentes quanto 

humanos, mas no geral são estúpidos, irracionais, hediondos, estéreis, um pouco mais 

fortes, rápidos e resistentes que os humanos, longevos e imunes a quase todas as 

formas de radiação. 

 

A partir do que foi dito aqui sobre o cenário, história e facções em Fallout®, é 

possível observarmos uma tensão ‘racial’ dentro do jogo. De um lado estão os super mutantes 
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que querem a erradicação humana, e, do outro lado, o inverso, humanos em busca da pureza, 

livres de qualquer mutação. Também há uma tensão direta entre os Estados Unidos e China, o 

que não ocorre no jogo eletrônico C&C, apresentado anteriormente. No entanto, não há, pelo 

menos não explicitamente, um simbolismo de paladino da justiça conferido aos Estados 

Unidos como acontece em C&C. Mas, é importante notar que na história de Fallout® a China 

provocou a guerra e foi a primeira a fazer uso de armas nucleares. Além disso, os chineses 

remanescentes nos Estados Unidos são colocados na condição de aberrações que vivem 

escondidos no submundo. Essas considerações parecem refletir uma preocupação 

estadunidense a uma premonição paranóica dada a época em que o primeiro jogo da série fora 

lançado. Ao atentarmos ao ano em que o primeiro Fallout® foi produzido, em 1997, podemos 

traçar um paralelo com a grande potência econômica que a China havia se tornado nessa 

época, começando a rivalizar os Estados Unidos94. Poucos anos depois do lançamento do 

primeiro Fallout®, entrando no Século XXI, a rivalidade entre os Estados Unidos e a China 

só aumentara, pois a influência chinesa se espalha por muitos países, inclusive criando 

dependência econômica destes países, dentre elas grande potências como a estadunidense.  

 Para superar os desafios, durante o jogo, o PC evolui seus atributos (e.g, Força, 

Carisma, Percepção, Inteligência), perícias (e.g., Furtividade, Explosivos, Armas Branca, 

Discurso, Escambo) e Karma. Além disso, o PC adquire novos equipamentos (e.g., armas, 

armaduras), melhoramentos corpóreos (e.g., esqueleto de adamantium, ciborgue), 

suprimentos (e.g., comidas, Chems95) no decorrer das missões. Dado a riqueza e 

complexidade do jogo, destacaremos aqui algumas perícias e suprimentos, e o papel do 

Karma que consideramos mais pertinentes a discussão. 

 Das perícias, o que nos chama mais atenção são a Ciência e a Medicina. No jogo, a 

perícia ‘Ciência’ permite ao jogador invadir computadores entre outros terminais eletrônicos 

(e.g., portas eletrônicas). Além disso, essa perícia possibilita alguns melhoramentos corpóreos 

a exemplo da ciborgue (adiciona + 10% às resistências a danos, veneno e radiação, além da 

perícia de armas de energia), quando combinada com a perícia ‘Medicina’. Já essa perícia, por 

sua vez, melhora o uso de itens medicinais, acarretando em uma recuperação mais rápida de 

                                                
94 ELWELL, C. K.; LABONTE, M.; MORRISON, W. M.  Is China a Threat to the U.S. Economy?. 
Congressional Research Service: Reports on Foreign Policy and Regional Affairs, 2007. Disponível em 
<http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33604.pdf>. Acesso em 07.nov.2010. 
95 ‘Chems’ podem ser entendidas como drogas, que podem levar a dependência química (discutiremos mais a 
frente), mas que, diferente das drogas convencionais, seus efeitos causam temporariamente benefícios 
significativos ao PC. Por exemplo, Buffout melhora por 4 minutos aumenta sua força, resistência física e saúde. 
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sua saúde, além de prolongar o feito desses itens. Isso também prolonga o efeito das ‘Chems’ 

e possibilita que PC ganhe resistência à dependência delas.  

Destacamos essas duas habilidades, porque ilustram a forma como o jogo representa 

uma visão da ciência e da medicina, e, portanto, podem relacionar-se, para o bem ou para o 

mal, com temas abordados na aula de ciências. É evidente que a ciência e a medicina 

aparecem no jogo de forma extremamente reduzida, se compararmos com o amplo papel que 

eles têm na nossa vida social. No entanto, o papel que elas desempenham no jogo pode 

provocar questões frutíferas para ser abordado em um currículo CTS (AIKENHEAD, 2009), 

que diz respeito à maneira como a ciência e a medicina, ou, em geral, a ciência e a tecnologia 

são vistos nas nossas sociedades. Afinal, a forma como elas são representadas em Fallout 3® 

não é certamente apenas uma criação da mente dos designers do jogo, mas emergem das 

perspectivas assumidas nos nossos tempos em relação à ciência e tecnologia. Por um lado, 

elas são vistas como fonte de uma série de vantagens, ou mesmo como uma espécie de 

redenção para nós, talvez sendo capaz de transformar-nos em seres pós-humanos, mas, por 

outro lado, os cenários que se abrem para o nosso futuro muitas vezes são temidos e 

distópicos. 

 Sobre os suprimentos que podem ser adquiridos e consumidos, destacamos as ‘Chems’ 

e as bebidas alcoólicas que, além de proporcionar melhorias temporais em sua resistência, 

seus atributos físicos, sociais e/ou intelectuais, geralmente provocam o vício.  A chance de se 

tornar viciado em uma Chem começa na terceira dose da mesma. Após a segunda dose, deve-

se esperar 30 horas (que é o tempo para a Chem ser eliminada do organismo) para usar sem 

risco de ficar viciado.  Sem esse cuidado, a cada vez que o PC a usa, o risco de vício aumenta, 

pois a Chem vai acumulando no seu organismo. Uma vez que o PC esteja viciado, ele deve 

procurar um médico para curá-lo. Enquanto estiver viciado, o PC sofrerá penalidades nos seus 

atributos a menos que faça uso novamente da Chem. As bebidas alcoólicas, por sua vez, 

viciam o PC de maneira distinta, pois não importa a quantidade e freqüência que ele beba. A 

probabilidade de se tornar dependente é sempre a mesma, 5% para cerveja e vinho, e 10% 

para schotch, whisky e vodka. 

 Os alimentos no geral em Fallout® recuperam a saúde, mas também muitos deles 

acabam aumentando o nível de exposição à radiação do PC por serem radioativos. À medida 

que o nível de exposição aumenta, os prejuízos permanentes ao organismo do PC se tornam 

cada vez maiores. Para reverter a situação há diversos caminhos, entre eles: fazer uso de uma 

Chem chamada Rad Away ou procurar um médico. Alguns poucos alimentos, similares as 

Chems, ao invés recuperarem a saúde, produzem melhorias corpóreas temporárias e podem 
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provocar dependência. Também, é curioso destacar que é possível se alimentar de carne 

humana para recuperar a saúde, mas, em contrapartida, o PC perde Karma.  

 O Karma é um importante parâmetro do PC que o conduz, a depender de seu valor, a 

diferentes caminhos na história principal e no jogo em geral, pois as missões, diálogos e o 

curso do combate podem tomar distintos rumos. O valor do Karma é atualizado no decorrer 

do jogo segundo as ações do PC. Se o jogador conduz o seu PC a realizar ações malignas, 

como matar personagens ou criaturas Neutras ou Boas, perde Karma e a media em que seu 

valor vai ficando cada vez mais negativo, o PC torna-se cada vez mais Mal. Já, ao realizar 

boas ações, como fazer doações a igreja e matar personagens ou criaturas Muito Más, o PC 

adquire Karma, que com o acumulo pode fazer dele um ser Bom. A aquisição ou perda de 

Karma independe se há ou não testemunha, pois é algo interno ao personagem, é a sua 

humanidade que está em jogo, é como a sua consciência passa a lidar com as atrocidades. Um 

Karma bom, trás boas recompensas ao PC (e.g., os personagens reagem melhor ao PC e, 

alguns, dão pequeno presentes, como: comida, munição, etc), enquanto que um Karma muito 

ruim o torna mal visto perante as comunidades de sobreviventes e, principalmente, caçado, 

tendo a sua cabeça a prêmio. No entanto, ter Karma ruim tem suas vantagens, permite o 

jogador ter acesso a áreas restritas sem necessidade de invadi-las. 

 Por fim, gostaríamos de destacar algumas das controvérsias e censurar que Fallout 3® 

enfrentou. O jogo foi considerado ilegal na Austrália96 por representar de maneira realista o 

consumo de drogas (Chems) e bebidas dentro jogo, misturando ficção com realidade. A 

Bethesda, desenvolvedora e publicadora do Fallout 3®, teve que remover as partes do jogo 

que foram consideradas ofensivos para que pudesse ser vendido legalmente dentro do país. Na 

Alemanha, o jogo teve que ser editado com menos cenas violentas97. E, também, a Bethesda 

teve que alterar a missão ‘The Power of the Atom’ (O Poder do Átomo, em português) na 

versão japonesa de Fallout 3®98 a fim de evitar referências aos ataques nucleares de 

Hiroshima e Nagasaki. Na versão original, durante a missão pode ocorrer ou não de explodir 

uma cidade com uma bomba atômica. Já na japonesa, só há a opção de desarmar a bomba. 

Outra alteração na versão nipônica foi do nome da arma ‘Fat Man’, para também evitar 

relação com o nome da bomba atômica jogada em Nagasaki, também apelidada de ‘Fatman’. 

                                                
96 No Fallout for Australia – Xbox 360 News for IGN. < http://xbox360.ign.com/articles/887/887547p1.html>. 
Acesso em 07.nov.2010.  
97  News zu Fallout 3 in Deutschland gekürzt für PC – Eurogamer.de. <http://www.eurogamer.de/articles/fallout-
3-in-deutschland-gekurzt>. Acesso em 07.nov.2010. 
98 Bethesda Censors Fallout 3 For Japan. <http://kotaku.com/5082637/bethesda-censors-fallout-3-for-japan>. 
Acesso em 07.nov.2010. 
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Sob a abordagem apresentada aqui da ética dos jogos eletrônicos de Sicart (2009), 

Fallout 3® é um jogo eletrônico ético por conta da coerência os seus entre affordances e sua 

narrativa que proporciona uma experiência rica ao jogador. Essa coerência é refletida pelas 

regras que constituem o mundo do jogo e que não contradizem as ações do PC com as suas 

conseqüências no mundo. Ou seja, as decisões tomadas pelo jogador através do PC 

repercutem no mundo de Fallout 3® e, conseqüentemente, acabam por refletir, com nexo, em 

alterações na relação entre o PC e os diversos elementos constituem esse mundo. O parâmetro 

Karma é o pivô dentre as mecânicas de jogo, que proporciona tal experiência ética em Fallout 

3®.  

No entanto, como foi dito no tópico anterior, os conteúdos não devem ser deixados de 

lado do debate sobre a ética dos jogos eletrônicos. As censuras de determinados conteúdos do 

jogo em alguns países não estão em questão aqui. Cada país deve tomar medidas que achar 

necessárias pelo bem de seu povo. A violência e o uso de drogas têm suas conseqüências 

negativas dentro jogo, similar ao que acontece na vida real, de tal modo que acreditamos não 

objetivo do jogo fazer apologia a essas ações consideradas amorais em nossa sociedade. Os 

pontos que queremos destacar são a ‘guerra racial’ e o papel da ciência e da medicina dentro 

do universo de Fallout®. 

A guerra entre humanos e mutantes em Fallout® nos remete a eugenia que, apesar de 

ter sido amplamente rechaçado no meado do Século XX pela sua ideologia racista, ainda 

persiste, agora, sob novos discursos (LYNN, 2001; LYNN; VANHANEN, 2002), como, por 

exemplo, de que é um direito humano remover de seu patrimônio genético heranças 

disfuncionais (BUCHANAN, 2009). Em Fallout®, há facções como a Enclave e a Irmandade 

do Aço que buscam por um ser humano livre de mutações. Mas, o que deve ser entendido por 

mutações? Pois, segundo a teoria evolucionista de Darwin (2004) e que aceita até os dias de 

hoje, a mutação é um mecanismo importante na evolução dos seres vivos. De maneira 

semelhante, a noção do que é uma herança disfuncional argumentada por Buchanan não é 

clara, pois exigiria determinar o que é um ser humano normal e saudável, o que é perigoso. 

Afinal, sob a óptica da alterização, o que determinaria um ser humano normal e saudável é o 

próprio homem que tenderá a ‘Si’ legitimar como padrão de normalidade e saúde ao negar o 

‘Outro’ a tal condição. Sob esse processo de alterização, o Enclave e a Irmandade de Aço se 

legitimam como o padrão de pureza genética ao categorizarem as outras facções como 

mutantes. Apesar do jogador imergir neste conflituoso cenário, durante o jogo, ele não é 

obrigado e nem é o propósito da narrativa fazê-lo tomar partido a qualquer um dos lados, fica 
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ao critério pessoal dele. Essa liberdade dada ao jogador agrega ainda mais a qualidade ética 

em Fallout®. 

Já sobre o papel da ciência e da medicina, como observado a pouco, são ambas 

limitadas. A ciência, como perícia do PC, é tratada majoritariamente como competência do 

PC em lida com a tecnologia e, mais especificamente, computacional. E a perícia medicina, 

além da melhora da saúde do PC, relacionasse principalmente ao uso mais eficiente de drogas. 

No cenário e narrativa de Fallout 3®, não é muito diferente ao observarmos a representação 

da ciência e da medicina focando nos produtos gerados pelas pesquisas em engenharia 

genética, farmacêutica, alimentícias e  militar. 

Esses dois pontos comentados acima apontam para a importância do ensino de 

ciências em empoderar o jogador-estudante com conhecimentos científicos a fim de que este 

tenha um juízo mais apropriado da maneira como os jogos eletrônicos, a exemplo do Fallout 

3®, abordam a ciência e áreas correlatas (e.g., medicina). De outra maneira, pode ser dito que 

o empoderamento do conteúdo científica propícia ao jogador-estudante a aquisição de 

maturidade moral para jogar. Pois, ratificando ao que foi dito no tópico anterior, não é a faixa 

etária segundo Sicart (2009) que irá definir a maturidade do jogador, mas a sua educação que 

lhe permitirá compreender com maior propriedade os conteúdos e as ações envolvidas nos 

jogos eletrônicos. 

 Como ilustrado no exemplo acima, os jogadores-estudantes estão em freqüente contato 

com questões de ordem ética, muitas das quais são as mesmas ou, ao menos, são muito 

similares a questões com as quais estamos, em termos mais gerais, envolvidos na atualidade. 

Além disso, em contraste com sua experiência cotidiana, dentro e fora da escola, na qual 

raramente são chamados a se pronunciar ou a tomar decisões acerca de tais questões, nos 

jogos eletrônicos estes jogadores têm que tomar cruciais decisões. Para superar esse déficit 

nas salas de aula, se mostram úteis as considerações de Gee (2007b) e Shaffer (2008) quanto à 

necessidade das salas de aulas propiciarem aos estudantes um ambiente de ação parecido ao 

que os jogos eletrônicos propiciam aos jogadores. No entanto, sinto falta nestes autores, assim 

como em outros que pesquisam sobre jogos eletrônicos na educação (e.g., ABT, 2002; 

ALVES, 2005, BOGOST, 2007; PRENSKY, 2006; 2007; MOITA, 2007; MATTAR, 2010), 

de uma perspectiva sobre a ética dos jogos eletrônicos e dos jogadores. 

À luz da ética das virtudes, na qual a felicidade ou o bem-estar é o objetivo final da 

ética, ou seja, é também o fim do que realmente buscamos em nossas ações (MARCONDES, 

2007). Eu entendo que este objetivo só pode ser alcançado através da prática da cidadania. 

Afinal, a ética como um saber prático necessita que o indivíduo pratique seus valores morais 
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para que possa se desenvolver como indivíduo virtuoso. Contudo, penso que isso só é possível 

se o indivíduo se percebe cidadão em sua sociedade. Afinal, como poderia ele praticar suas 

virtudes morais sem estar devidamente inserido na sociedade? Acredito que não poderia.  

Sob a perspectiva acima, para que as aulas de ciências sejam éticas, ou seja, para que 

nelas o estudante pratique suas virtudes morais, o professor e a escola devem promover 

condições para o desenvolvimento do discernimento ou saber prático (phronesis) do estudante 

como cidadão. Semelhantes aos jogos eletrônicos éticos que criam ambientes que estimulam 

os saberes práticos dos jogadores. Dentro das salas de aulas de ciências, o professor deve criar 

um espaço de diálogo encorajando o estudante a mobilizar e desenvolver o seu saber prático. 

Também, em um jogo eletrônico ético, o jogador deve exercitar suas virtudes, para se tornar 

um jogador virtuoso. Da mesma maneira, na aula de ciências, o estudante precisa ter suas 

virtudes exercitadas para que ele seja um estudante virtuoso, ou melhor, um cidadão virtuoso. 

Por fim, para que o jogo eletrônico seja ético, seu mundo ficcional deve fazer sentido para 

jogador, assim como os seus dilemas éticos e morais, com os quais ele se deparará durante o 

jogo. Afinal, se não faz sentido para jogador não há como ele mobilizar suas virtudes. 

Também, a aula de ciências deve fazer sentido para o estudante de que modo que ele se sinta 

compelido em mobilizar e desenvolver suas virtudes éticas. 

Esse paralelo que foi traçado entre os jogos eletrônicos éticos e as aulas de ciências 

éticas, em síntese converge com o que foi discutido no capítulo anterior sobre as abordagens 

CTS (AIKENHEAD, 2009) e culturalmente sensível (EL-HANI; MORTIMER, 2007) para o 

ensino de ciências. A abordagem CTS aponta a necessidade de conteúdos de ciências 

contextualizados aos cotidianos dos estudantes, pois só assim esses conteúdos fazem sentido a 

eles e, conseqüentemente, são mais fáceis de se apropriarem deles como saberes práticos 

dentro e fora da aula de ciências. Em caminho parecido segue a abordagem culturalmente 

sensível que entende a aula de ciências como espaço que deve propiciar o diálogo direto entre 

o professor e o estudante. Pois, é nesse espaço de diálogo que os conflitos de compreensão de 

mundo são gerados. Conflitos que são conseqüências das mobilizações das crenças e 

compreensões que o estudante tem de seu mundo face à compreensão de mundo segundo o 

discurso científico apresentado em sala de aula. Esses conflitos são importantes para provocar 

no estudante ampliações de suas compreensões de mundo. 

Assim, um ensino de ciências contextualizado, como proposto pela abordagem CTS, e 

culturalmente sensível são entendidos aqui como de extrema importância para o 

desenvolvimento do saber prático do estudante e, por conseguinte, para sua educação para a 

cidadania. Para isso, entendo que essas contextualizações devem ser elaboradas pensando nas 



103 
 

 

restrições e affordances, ou seja, no sentido em que e como o estudante pode ou não atuar em 

sala de aula, de maneira que as aulas de ciências façam sentido para ele, e conseqüentemente, 

mobilizem as suas virtudes morais, permitindo que se desenvolva como cidadão virtuoso.  

  

CONCLUSÃO 

 

O jogo eletrônico é um artefato tecnológico e cultural de grande impacto em muitas 

sociedades. Apesar de ele proporcionar novas formas de interação – tanto entre ser humano e 

máquina, quanto entre os próprios seres humanos –, seus conteúdos são, na maioria dos casos, 

reproduções da cultura majoritária. Assim, o jogo eletrônico funciona também como um 

instrumento de manutenção de alteridades já correntes em outras mídias. No entanto, os jogos 

eletrônicos proporcionam mundos ficcionais, com referências às nossas realidades, com os 

quais os jogadores podem interagir. Esses mundos criados pelos jogos eletrônicos são 

povoados por mecanismos e conteúdos de caráter ético, que mobilizam as virtudes morais do 

jogador durante a experiência do jogo e ao relacionar-se com seus iguais em comunidades 

virtuais. É desta maneira que os jogos eletrônicos podem trazer para os seus jogadores uma 

contribuição para sua formação como cidadãos.  

De maneira semelhante, a educação científica contribui para uma educação para a 

cidadania. Na aula de ciências, o professor ao reconstruir sob a perspectiva dos discursos 

científicos o mundo na qual vivemos, nos quais tais discursos são carregados também de 

alteridades. No entanto, para que de fato essa contribuição aconteça é importante que, ao 

reconstruir o mundo com discursos científicos, o professor o faça de modo que conecte com a 

experiência de vida dos estudantes, ao ponto de eles verem sentido em explorar esse novo 

mundo. Assim como os jogadores cultivam atitudes heróicas, ou seja, virtudes morais 

enquanto jogam um jogo eletrônico que dá sentido aos seus heroísmos, a aula de ciências 

deve dar sentido à prática da cidadania dos seus estudantes para que eles se tornem cidadãos. 

Afinal, mais do que ensinar conteúdos de ciências, a educação científica deve preparar os 

estudantes para pensar criticamente sobre o que eles já consomem de ciência e tecnologia, 

bem como para que tenham a capacidade de opinar e atuar frente às polêmicas a que os 

avanços científicos e tecnológicos dão lugar, ao proporcionar ao ser humano novas formar de 

ver e modificar seu mundo.       
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CONCLUSÕES FINAIS 
 
 
Esta dissertação teve como objetivo geral trazer novas perspectivas para a pesquisa sobre 

jogos eletrônicos educacionais, introduzindo na discussão a seu respeito aspectos que 

norteiam as pesquisas em educação multicultural e científica, como: a importância da 

abordagem multicultural na educação; as discussões sobre diversidade cultural e cidadania; o 

papel da educação científica na atualidade; o embate entre os extremos do ensino de ciências, 

os multiculturalistas e os universalistas; e a apresentação de duas abordagens para o ensino de 

ciências, que podem caminhar entre esses dois extremos, CTS (AIKENHEAD, 2009) e 

culturalmente sensível (EL-HANI; MORTIMER, 2007). Para isso, foram introduzidas nos 

capítulos 1 e 2 as noções de currículo ciborgue, tecnopólio e alterização como pontes de 

interligações entre duas abordagens do ensino de ciências: educação científica multicultural e 

educação científica numa abordagem CTS. 

 A noção do currículo ciborgue aponta para a importante contribuição das mídias e dos 

conteúdos transmitidos e construídos fora da escola na formação do indivíduo. Os estudantes 

fora do horário das aulas estão aprendendo, produzindo e ensinando novos conteúdos e novos 

artefatos tecnológicos e culturais que passam ao largo do currículo escolar, mas que são muito 

atraentes para estes estudantes. Esses novos conteúdos e novos artefatos fazem sentidos nas 

suas vidas. Estes estudantes se sentem importantes nas subculturas, neo-tribos ou 

comunidades das quais escolheram participar e nas quais são ativos. Olhando a educação 

multicultural sob a lente do currículo ciborgue, trata-se de entender que as fronteiras culturais 

dentro da escola, do currículo escolar e da sala de aula não dizem respeito apenas às questões 

de gênero, etnia e religião; o currículo ciborgue deve ser considerado também como um 

constituinte da pluralidade cultural do estudante. Agora, olhando também a educação 

científica sob esta mesma lente, é preciso entender que os estudantes, no seu currículo em 

curso fora da escola, estão envoltos por problemas de ordem científica, mas que não são 

debatidos nas aulas de ciências. 

A noção de tecnopólio, por sua vez, destaca o crucial papel da educação científica em 

amenizar as mazelas resultantes da influência desmedida da tecnologia e do cientificismo na 

sociedade, na medida em que pode propiciar ao estudante condições de empoderar-se para 

uma leitura mais crítica da ciência e da tecnologia que rodeiam seu cotidiano. Em termos mais 

gerais, já que não se limita ao ensino de ciências, a educação multicultural tem esse mesmo 

papel, mas de diferente maneira, procurando dar voz a outras culturas que são normalmente 

anuladas pela vigente cultura tecnicista e cientificista, característica do tecnopólio.  
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Por fim, a alterização aponta para o fato de que as identidades apresentadas nos 

currículos escolares são constituídas segundo um processo social no qual o ‘Eu’ é definido na 

medida em que define o ‘Outro’. Assim, sob a lente da alterização, os preconceitos que 

permeiam o currículo científico escolar podem ser observados com maior facilidade e, 

conseqüentemente, evitados ao máximo. O que já é um bom começo para aproximação de 

estudantes provenientes de culturas marginalizadas. 

Além disso, vale destacar que as três noções discutidas acima se relacionam 

intimamente. Afinal, um dos aspectos mais importantes do currículo ciborgue do indivíduo 

são os artefatos tecnológicos, que propiciam o desenrolar do seu currículo sempre em curso. 

Assim, sob a lente do tecnopólio, o indivíduo, no desenrolar do seu currículo ciborgue, é 

impelido a seguir as novidades tecnológicas, consumido-as e (re)produzindo-as para se sentir 

sempre presente e atuante entre seus semelhantes, dentro de seus particulares mundos. 

Também é importante pontuar que o processo de construção e manutenção das identidades 

presentes no currículo ciborgue não é outro senão o da alterização. Além disso, o processo de 

alterização em tempos de tecnopólio acaba tendo a função de justificar esse estado cultural 

caracterizado pelo totalitarismo tecnológico e cientificismo exacerbado. 

Diante desse cenário, ao colocarmos os jogos eletrônicos como um dos seus 

protagonistas, a ética dos jogos eletrônicos se torna um ponto fulcral dentro da pesquisa sobre 

jogos eletrônicos educacionais. A forte presença dos jogos eletrônicos na nossa sociedade faz 

deles importantes artefatos tecnológicos e culturais, com papel importante no currículo 

ciborgue do estudante. Essa presença dos jogos eletrônicos é regida, entre outras coisas, pelo 

ímpeto ao consumismo. Mais jogos e mais consoles, cheios de avanços tecnológicos, e novos 

mecanismos de compra bombardeiam os consumidores ávidos por sentirem uma necessidade 

de acompanhar tais mudanças. Além disso, não se deve esquecer que, assim como em outras 

mídias, o processo de alterização se faz presente dentro dos jogos eletrônicos, e as alteridades 

(re)produzidas nos jogos eletrônicos por vezes desempenham o papel de legitimar certos 

grupos, à medida que marginaliza outros.  

Como foi discutido no capítulo 3, a ética dos jogos eletrônicos vai além da polêmica 

sobre a reprodução da violência dentro deles. Além disso, sua ética deve ir além do que Sicart 

(2009) entende como limite para a mobilização e o desenvolvimento dos valores éticos dos 

jogadores, que ocorreriam sobretudo durante a experiência do jogo. No debate sobre a ética 

dos jogos eletrônicos, deve-se pôr em questão outros aspectos que estão presentes na relação 

entre jogador e jogos eletrônicos, que não se colocam necessariamente em jogo e que, de 

alguma maneira, mobilizam e desenvolvem seus valores éticos. Há dois aspectos que destaco 
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neste trabalho. O primeiro são as alteridades presentes nos jogos eletrônicos, por nem sempre 

serem compreendidas como tais pelos jogadores, que acabam por encarar de modo 

naturalizado identidades mobilizadas nos jogos. Por exemplo, a exposição da mulher como 

objeto sexual em muitos jogos, vinculada à imagem disseminada por outras mídias (e.g., 

revistas, televisão), fortalece ainda mais ao jogador uma ilusória e problemática identidade da 

mulher como objeto sexual. É nesse achar que as coisas possuem uma identidade naturalizada, 

e não socialmente construída, que se encontra o perigo, dentro tanto do currículo escolar 

quanto do currículo ciborgue do indivíduo. Esse perigo é ainda maior quando as identidades, 

ou melhor, as alteridades mobilizadas são frutos de um alterização que como fim de 

marginalização. O segundo aspecto é o ímpeto do consumismo cada vez mais impregnado e 

desenvolvido não só nos jogos, estimulando ao consumo de bonecos, camisetas, entre outros 

produtos relacionados a eles, mas também nos consoles, que deixaram de ser um mero aparato 

que apenas roda os jogos e passaram a reunir outros tipos de funções (e.g, abre imagens/fotos, 

toca músicas, roda filmes). Além disso, novas facilidades de consumo foram criadas para 

estes consoles, com a popularização da Internet. 

Em síntese, são trazidas nesta dissertação novas perspectivas para a pesquisa sobre 

jogos eletrônicos na educação, que emergem a partir do entrelaçamento das noções de 

currículo ciborgue, alterização e tecnopólio, e de abordagens multiculturais e CTS na 

educação científica. A partir destas perspectivas, coloco em foco o debate sobre a ética dos 

jogos eletrônicos, que entendo ter importância para o que entendo ser o objetivo da educação, 

a educação para a cidadania. Os jogos eletrônicos mobilizam e desenvolvem de diversas 

formas os valores éticos dos jogadores. Além disso, estão em jogo valores éticos que se 

mostram importantes nos tempos atuais do tecnopólio e das alteridades marginais. Deste 

modo, o debate sobre a ética dos jogos eletrônicos pode dar luz a novas direções para a 

pesquisa sobre jogos eletrônicos na educação, que, no meu entendimento, deve tomar como 

um de seus objetivos a educação para a cidadania por meio dos jogos eletrônicos. 

Por fim, é curioso notar que, assim como as restrições e as affordances dos jogadores 

nos jogos eletrônicos, são importantes para mobilização dos seus valores éticos, de maneira 

similar, podemos extrapolar que as restrições e as affordances dos estudantes em uma sala de 

aula também determinarão os valores éticos mobilizados. Desta perspectiva, o ensino de 

ciências sob uma abordagem como a CTS (AIKENHEAD, 2009) e/ou culturalmente sensível 

(EL-HANI; MORTIMER, 2007) parece promissora, porque, sem que haja uma aproximação 

entre os conteúdos de ciências dados em aula e o cotidiano do estudante, como estas 

abordagens buscam fazer, não há como o estudante compreenda o uso (affordances) desses 
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conteúdos de ciências na sua vida diária de maneira a propiciar o desenvolvimento dos seus 

valores éticos e a apropriação desses conteúdos. 
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