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O presente resumo refere-se a uma investigação em nível de Mestrado, 

vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), orientada pela Profª Dr.ª Martha Kaschny Borges. 

A pesquisa constitui-se como desdobramento do projeto “Educação e cibercultura: o 

entrelugar das políticas, das práticas educativas, das tecnologias digitais e dos actantes 

das redes sociotécnicas”. Entre os autores com os quais dialogamos estão: Bruno Latour 

(2012) e André Lemos (2013), os quais defendem a TAR e sua metodologia, Kenski e 

Jordão (2014) que discutem sobre jogos digitais e as habilidades que estes 

proporcionam, Lucia Santaella (2004), que traz os novos tipos de leitores e de usuários 

do ciberespaço, e Irala e Torres (2014), com a discussão dos benefícios da 

aprendizagem colaborativa. 

A pesquisa teve como objetivo geral cartografar as ações que os estudantes 

realizaram no ciberespaço ao criarem jogos digitais de maneira colaborativa, a fim de 

contribuir com as práticas pedagógicas na escola.  

As habilidades desenvolvidas na criação de jogos digitais podem ser observadas 

e analisadas de diversas maneiras. Uma delas diz respeito aos movimentos e associações 

que os estudantes realizam no ciberespaço para a criação de jogos digitais. A Teoria 

Ator-Rede (TAR) e seu quadro teórico, nos ajudaram a identificar e compreender estes 

movimentos. A proposta de pesquisa traz a cartografia das controvérsias como 

metodologia para analisar comportamentos de humanos diante das Tecnologias Digitais 

(TD), seguir seus rastros e visualizar esses diagramas de mediações durante os conflitos 

até chegar nas caixas-pretas. 

O atual momento histórico caracteriza-se por profundas e constantes mudanças 

no modo como o ser humano vive e interpreta o mundo e os acontecimentos. As TD 
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exercem um papel de destaque nos movimentos de transformação das relações entre 

sujeitos e objetos, aceito que estão presentes na sociedade de forma ubíqua, móvel e 

pervasiva, e que seu uso compreende processos de “[...] ressignificação e adaptação dos 

esquemas mentais” mobilizados pelos sujeitos quando estes utilizam os diferentes 

instrumentos que têm à sua disposição (BORGES, 2007, p. 54).  

O uso das TD em praticamente todos os setores da sociedade tem promovido 

modificações nas formas de agir, de pensar e de produzir conhecimento (BORGES; 

AVILA, 2015; SANTAELLA, 2004). Ao considerar que os diferentes setores da 

sociedade estão permeados por atividades que envolvem dispositivos tecnológicos e 

exigem dos sujeitos um conjunto de conhecimentos mínimos para lidar com esses 

objetos, as TD são objetos culturais do nosso tempo, e é preciso considerá-las nas 

formações escolares. 

Na Educação, as TD podem ser usadas de diferentes maneiras: como 

instrumento pedagógico, substituição de uma ferramenta pedagógica, para registro ou 

produção de conhecimento. Ensinar por meio da tecnologia não significa substituir 

outros meios de ensino e nem resolver todos os problemas do processo, mas acrescenta 

diferentes maneiras de fazer conhecimento e possibilita experiências que, sem elas, não 

seriam possíveis.  

Mas, diferentemente de substituir, o que fazer com os recursos e de que maneira 

envolver as crianças com algo que parece estar mais próximo delas do que da escola ou 

mesmo dos professores? Como possibilitar experimentações pelos estudantes com as 

TD em situações de criação, de aprendizagem, de autoria desses sujeitos? Seriam os 

jogos digitais uma possibilidade de aprendizagem e de envolver as crianças com a 

escola e os professores? E mais do que jogar, seria a criação de jogos uma possibilidade 

de modificar a prática pedagógica na escola?  Os estudantes têm a possibilidade de 

serem protagonistas dessa ação de criar jogos digitais? Seria essa uma possibilidade de 

interação e construção de conhecimento entre os alunos e professores de maneira 

colaborativa? 

Ao pensar em alternativas de aprendizagem mediadas pelas TD, com a intenção 

de que os estudantes sejam os criadores, os jogos digitais apresentam-se como um 

potencial alternativo dentro da escola, visto que, especialmente os jogos digitais, 

compõem o cotidiano da maioria das crianças da sociedade contemporânea e 

influenciam seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, comportamental (SANTAELLA, 

2004; AVILA, 2013; BORGES; AVILA, 2015) 



O jogo digital é uma atividade atrativa e divertida, principalmente para as 

crianças, estimula um processo de aprendizagem que resulta de seus desafios e pode ser 

um recurso muito interessante, mas dependerá de como eles serão conduzidos. Como 

destaca Santaella (2009), para serem utilizados com fins educacionais, eles precisam 

possuir objetivos de aprendizagem bem definidos. Com os saberes necessários para 

aplicar os jogos digitais na prática docente, o professor tem em suas mãos um 

instrumento para auxiliar na aprendizagem dos estudantes, pois eles instigam o interesse 

do jogador e apresentam desafios que o motivam a conhecer seus limites e as 

possibilidades de superá-los. Segundo Kenski e Jordão (2004) os jogos são recursos 

atraentes e, mesmo tendo como objetivo primeiro o lazer, trazem oportunidades de 

aprendizagem muito significativas.  

A pesquisa contou com os seguintes momentos: observação, realização da 

atividade de criação colaborativa de um jogo digital, questionário, coleta de dados e 

análise destes. Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes que frequentam o quinto ano 

do Ensino Fundamental da Escola Básica Intendente Aricomedes da Silva (EBIAS), 

escola pública localizada na cidade de Florianópolis/SC. 

O ambiente “Kodu” foi definido como a ferramenta para os estudantes criarem 

os jogos digitais colaborativos. O Kodu é uma linguagem de programação por meio de 

imagens em que as crianças podem criar e desenvolver habilidades e competências e 

iniciar no mundo da programação de maneira lúdica. 

A intervenção foi organizada em quatro encontros, da seguinte maneira: na 

primeira intervenção os estudantes conheceram o ambiente Kodu, na segunda puderam 

explorar o ambiente, criar características e personagens. No terceiro dia começamos a 

programar os personagens e por fim, no último dia de intervenção, os estudantes se 

lançaram ao ciberespaço para pesquisar questões sobre o Sistema Solar e colocar no 

jogo criado. Os rastros que seguimos se localizaram no percurso da criação, não sendo o 

jogo digital o nosso principal resultado.  

As atividades foram realizadas em grupos de quatro a seis participantes, 

incentivando a colaboração entre os estudantes. As ações realizadas foram registradas 

por meio de um programa de captura de vídeo e de comandos executados no 

computador. Além do programa de captura e gravação de tela, do diário de campo, 

aplicamos também um questionário on-line.  

Baseadas nessa perspectiva cartográfica da TAR (LATOUR, 2012), 

acompanhamos as associações que os estudantes realizaram ao criarem jogos digitais, 



seguimos os rastros das controvérsias que surgiram no ciberespaço e construímos as 

cartografias dessas controvérsias.  

Ao identificar e compreender as associações nas navegações dos estudantes do 

Ensino Fundamental na perspectiva da TAR, novas reflexões e contribuições surgiram, 

especialmente para a prática pedagógica na escola, baseadas no que os estudantes 

esperam da escola, como eles aprendem, como interagem em grupo e como se dividem 

nas propostas.  

Os jogos digitais, neste trabalho, possibilitaram aos estudantes serem os 

protagonistas deste processo de criação de um jogo digital, ampliando seus 

conhecimentos no ciberespaço e possibilitando o uso da sua criatividade de forma 

colaborativa para o desenvolvimento das suas competências e habilidades. A 

aprendizagem colaborativa, que foi uma das categorias definidas neste estudo, fez-se 

presente em nossas intervenções.  

Durantes as intervenções, também foram observadas competências e 

habilidades, definidas por Brown (2005) e Jordão (2012), respectivamente, que foram 

desenvolvidas por cada grupo. Dessa forma, os estudantes puderam desenvolver 

capacidades de interação e colaboração, negociação de informações, resolução de 

problemas e serem colocados como sujeitos ativos na construção de conhecimento, além 

de estabelecerem relações de parcerias entre eles. 

 As cartografias das associações dos seis grupos foram fundamentadas a partir do 

tema “Sistema Solar” que, segundo a informação dos professores, foi um assunto recém 

trabalhado pela turma. O Google é o site instalado nos computadores das escolas da 

Rede Municipal de Florianópolis e, dessa forma, no momento em que o servidor é 

aberto, o usuário já é direcionado a esse site de busca. Observamos, ao longo desta 

pesquisa, a necessidade de um direcionamento para os alunos na utilização da 

ferramenta de pesquisa no Google (por exemplo, explicar utilização de palavras-chaves, 

sites confiáveis etc.) como forma de incentivar os estudantes a explorarem novos 

espaços de aprendizagem.  

As cartografias caracterizadas como curtas e simples nos remeteram a usuários 

com pouca familiaridade com o ciberespaço e à falta de domínio dos seus sinais. Porém, 

também foram observados esses tipos de rotas realizadas por usuários que já tinham 

mais experiência com o ciberespaço, pelo fato de que estavam mais interessados em 

jogar do que em pesquisar.  



Nos momentos de criação do ambiente Kodu, de programar os personagens, 

colocar música no jogo, e inclusive quando se lançaram ao ciberespaço para pesquisar a 

questão, observamos mecanismos de uso das TD em que os estudantes assumiram a 

função de mediador. Entretanto, os actantes não humanos (computador, questionário, 

ciberespaço e ferramentas do ambiente Kodu) também manifestaram características de 

mediadores nos momentos em que interagiram com os estudantes e pesquisadores e 

transformaram os movimentos realizados e as ações de interação entre os integrantes 

dos grupos e destes com os pesquisadores.  

Algumas limitações foram encontradas ao longo deste estudo, as quais poderão 

ser exploradas em outras pesquisas. Consideramos quatro encontros um curto espaço de 

tempo para realizar a criação do jogo, principalmente por envolver programação. 

Apesar de o jogo digital não ser nosso objeto de estudo, acreditamos que também seria 

interessante e enriquecedor que essa proposta seja construída num tempo maior e 

suficiente para que os estudantes explorem melhor as rotas de navegação e possam ser 

orientados sobre a maneira como podem realizar suas pesquisas no ciberespaço, visto 

que a maior parte das rotas de navegação foi limitada a sites específicos. 

Realizar intervenções com estudantes de outras turmas com idades diferentes, 

de maneira individual, com professores, com outras propostas de jogos, inclusive no 

ambiente Kodu, que permite criar além do “Quiz de verdadeiro ou falso”, seria uma 

proposta interessante para identificar como seriam as rotas definidas e como o exercício 

de colaboração aconteceria entre os participantes.   

Percebemos que a formação dos grupos aconteceu não só por amizade, mas, 

principalmente, por habilidade; a questão da colaboração ficou bem evidente em grupos 

mais homogêneos, em que se tinha níveis parecidos de habilidades com as TD; aqueles 

que terminavam mais rápido, ficavam inquietos para a próxima etapa, procurando 

muitas vezes outros jogos para passarem o tempo.  

Neste trabalho, passamos a refletir sobre a importância de conhecermos as 

especificidades de cada estudante, suas competências, seus saberes. Assim, ressaltamos 

a importância do olhar atento do pesquisador em direção aos participantes da pesquisa.  

Acreditamos que a presente pesquisa poderá auxiliar as futuras práticas 

pedagógicas na escola que estão relacionadas às TD e também às que dizem respeito à 

aprendizagem colaborativa. Considerando que humanos e não humanos interagem entre 

si e estão sempre se modificando, as práticas educativas podem ser pensadas com o 

intuito de auxiliar o desenvolvimento das habilidades e competências dos estudantes, 



bem como o desenvolvimento de seus conhecimentos, de maneira que os estudantes se 

tornem protagonistas das ações realizadas.  
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