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Resumo 

Este artigo visa compreender, fenomenologicamente, como um jogo, do tipo Alternate 

Reality Game (ARG) pode contribuir perante a construção indentitária de estudantes, 

futuros professores, para que estes possam adquirir um perfil reflexivo sobre suas ações 

docentes. Estes jogos são capazes, quando didaticamente planejados, mobilizar 

múltiplos saberes e competências nos seus jogadores, pois em sua estrutura cognitiva, 

os ARG agregam simultaneamente, um elevado grau de ludicidade e possibilidade de 

inserção de diferentes recursos tecnológicos, com vistas à resolução de problemas que 

estejam atrelados a conteúdos presentes no currículo escolar ou acadêmico. A proposta 

de elaboração e execução dos ARG foi dada a um grupo de 37 discentes do curso de 

licenciatura em Ciências da Natureza. Os resultados demonstram que a proposta foi 

amplamente aceita pelos discentes e que a mesma pode fazer parte do repertório 

didáticos destes professores de Ciências, ainda em formação inicial, além de contribuir 

para a consolidação de um profissional reflexivo sobre sua prática docente. 

Palavras-chave: TIC; Formação Inicial de Professores; ARG. 

1. Introdução 

Vivenciamos uma era onde cada vez mais os professores são desafiados em 

inovar os seus métodos de ensino e a refletir constantemente sobre o seu papel perante a 

formação de indivíduos. Nesta sociedade, aqueles professores que não possuem 

habilidades com as tecnologias, ou seja, os chamados “analfabetos digitais” estão 

circunstanciados a uma série de problemas oriundos deste analfabetismo. Os alunos 
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atuam como “algozes” perante a cobrança de uma nova postura do seu professor. 

Certamente, precisamos de professores que desempenhem múltiplas funções e 

demonstrem habilidades tecnológicas, o que esbarra na deficiência de aquisição de 

saberes que deveriam ter sido abordados na formação inicial.  

Para Santos (1998) a formação inicial deveria ser caracterizada a partir de três 

basilares, sendo estes: (a) os conhecimentos específicos sobre a área de formação; (b) 

os saberes pedagógicos que constituem a formação pedagógica, ou seja, os saberes 

teórico-práticos referentes ao currículo, ao ensino, métodos didáticos e teorias da 

aprendizagem, além do saber planejar sobre as atividades docentes e organizar as 

experiências de ensino a serem desenvolvidas em sala de aula; e finalmente, (c) os 

saberes de experiências que se referem aos conhecimentos e habilidades que o professor 

ou futuro professor adquire no exercício profissional real ou simulado ao longo de sua 

formação inicial ou continuada.  

No intuito de fortalecer os saberes e experiências de um grupo de discentes de 

um curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, propomos uma atividade que pode 

ser considerada inovadora para a atual conjuntura do ensino de Ciências, em especial o 

de Química. Tal atividade é baseada no uso de jogos. Conforme Saturnino et al. (2013), 

os jogos didáticos e atividades lúdicas podem ser considerados como um método 

alternativo para trabalhar conteúdos de Química de uma maneira dinâmica, evitando 

aulas exaustivas e monótonas. Contudo, a nossa proposta é fundamentada no uso do 

Alternate Reality Game (ARG), que consistem de jogos que mesclam realidades reais e 

virtuais. Adaptamos estes jogos para um contexto educacional, inserindo elementos que 

fortalecessem a aprendizagem dos discentes sobre os conteúdos abordados na disciplina 

de Fundamentos da Química I.  

O que diferencia um ARG de um jogo analógico é o fato deste, imbuir em sua 

estrutura, diferentes estratégias lúdicas (o que não exclui a utilização de jogos 

didáticos), recursos ou ferramentas didáticas, além das TIC. Desta forma, os ARG são 

jogos que podem abarcar enigmas, pistas, jogos analógicos, experimentos, 

personificação, paródias, quizzes, computadores, quebra-cabeças, jogos digitais, 

aplicativos, GPS, etc. Os ARG podem ser vistos como uma forma de combinar 

aprendizagem voluntária, resolução de problemas e colaboração (HAKULINEN, 2013). 

Desta forma, a colaboração entre os jogadores constituem a peça-chave diante de um 
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ARG, pois os jogadores devem trabalhar em equipe visando resolver os problemas que 

são inseridos ao longo jogo. Durante o jogo, pistas, enigmas e desafios são lançados aos 

jogadores através de vários métodos suportados pelas TIC, o que faz o ARG ser 

dinâmico e surpreendente. São imensuráveis as possibilidades de inserção dos 

conteúdos didáticos dentro do processo de elaboração de um ARG, assim, pode-se fazer 

uso de várias opções atreladas a ludicidade, das TIC, entre outras estratégias, dentro do 

seu processo de preparação. A amplitude destas possibilidades fica restrita apenas ao 

grau de criatividade de quem o elabora, ou seja, quanto mais “lúdico” for o sujeito, 

maior o grau de diversificação de estratégias ou incrementos de recursos sobre o jogo.  

Os ARG são intrinsicamente inerentes ao uso das tecnologias, as redes sociais e 

as diversas formas de comunicação mediada pelas TIC. Assim, o uso dos dispositivos 

móveis durante a jogabilidade de um ARG é fundamental. Estes ampliam as 

possibilidades de letramento digital, de comunicação, utilização de aplicativos com fins 

didáticos, entre outros. Desta forma, é possível contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem de indivíduos, não apenas para pesquisar e utilizar uma variedade de 

informações, mas também para criar novos elementos valiosos que possam ser usados 

para a resolução de problemas que estejam ligados à vida social deste indivíduo 

(JAMEE e WONGYU, 2013) e, nesta perspectiva, o uso dos dispositivos móveis tem 

muito a ser explorado dentro de um ARG. 

O objetivo deste artigo é traçar um perfil sobre o uso das TIC perante o processo 

de elaboração dos ARG (em equipe) pelos discentes, bem como compreender como se 

dá a articulação entre os pressupostos teóricos sociointeracionistas diante da construção 

indentitária de um professor reflexivo a partir da utilização do ARG como estratégia 

didática para o ensino de Química.  

 

2. Embasamento Teórico 

2.1 – O uso do Alternate Reality Game (ARG) no ensino de Química e o seu 

potencial para uma aprendizagem respaldada pela teoria sociointeracionista de 

Vygotsky 

O Alternate Reality Game surgiu no início do século XXI nos Estados Unidos. 

Os ARG foram aplicados principalmente na área de marketing, visando a promoção de 
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produtos de entretenimento relacionados principalmente a jogos de computador. 

Originariamente, são jogos que emergiram da experiência do Role Playing Games 

(RPG), no qual busca transitar entre as realidades virtuais e as realidades concretas 

(OLIVEIRA e MARINHO, 2007). Estes jogos permitem em sua essência, a inserção de 

várias possibilidades ou estratégias didáticas que podem contribuir com o ensino de 

Ciências em geral. Os ARG são jogos de estratégia, possuem regras e são dinâmicos. 

Imergem os seus jogadores em uma série de desafios e enigmas que devem ser 

resolvidos colaborativamente. O jogo deve conter um número de problemas, onde os 

jogadores são obrigados a resolver (RUMELHART, 1977). 

Na concepção de Connolly et al. (2009), os ARG são denominados de "jogos 

envolventes”, e podem ser considerados como uma forma de narrativa interativa on-line 

e quebra-cabeças, na qual envolvevários meios de comunicação e outros elementos do 

jogo para contar uma história que pode ser afetada pelas ações e/ou ideias dos 

jogadores. Por ser um jogo que impõem o processo de comunicação entre os jogadores, 

faz com que as tecnologias forneçam subsídios para que estes se comuniquem em tempo 

real, usando diferentes mídias online e/ou offline, tais como mensagens instantâneas, 

redes sociais, e-mails, etc. 

Davies et al. (2006) sugerem várias diretrizes que devem ser levadas em 

consideração durante a elaboração de um ARG, a fim de promover o desafio, fantasia e 

curiosidade, que incluem:  

1. Os jogadores devem ser capazes de executar de forma tangível o resultado 
proposto pelo ARG.  

2. Deve haver um objetivo/desafio primordial, bem como subojetivos e subdesafios 
com resultados positivos e negativos com base nas ações do jogador.  

3. A ARG deve exigir habilidade mental.  
4. O resultado deve ser incerto desde o início.  
5. A ARG deve exigir que o jogadordesenvolva estratégias para atingir o sucesso 

coletivo do seu grupo.  
6. A ARG deve oferecer vários caminhos para o sucesso da equipe.  
7. Os jogadores devem ser capazes de superar a maioria destes caminhos durante o 

ARG. 
 

Mediante as inúmeras possibilidades que os ARG oferecem, tendo em vista que 

estas se assemelham em grande parte aos objetivos propostos por um processo de ensino 

e aprendizagem, este jogo pode ser inserido no ambiente escolar como uma dinâmica 

auxiliadora, visando diversificar os meios didáticos que permeiam o ensino tradicional. 
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Desta forma, Moseley (2008) destacou uma série de características que os ARG 

oferecem em relação aos contextos educacionais, ou seja:  

1. Solução de problemas em diferentes níveis cognitivos. 
2. Tática de recompensa, o que faz com que possam ser utilizados como critério de 

avaliação.  
3. Pode incluir uma narrativa (personagem/enredo/história), o que facilita a sua 

usabilidade em assuntos acadêmicos, podendo usufruir dehistórias, temas, 
notícias, etc. 

4. Os resultados permite aos alunos escalonar o seu caminho, ou seja, se tornem 
pensadores acadêmicos críticos, influenciando certos aspectos doseu curso.  

5. Entrega regular de novos problemas/enigmas durante o jogo contribui para 
manter o envolvimento dos alunos e o seu interesse contínuo pelo jogo.  

6. Pode ser aplicado para um grande número de alunos, se tornando mais ativo e 
promovendo um maior engajamento. 

7. Podem ser utilizadas tecnologias simples, diminuindo assim a “barreira” sobre o 
uso das tecnologias. 
Numa perspectiva arraigada na tentativa de propor novas estratégias que possam 

ser aplicadas didaticamente, e, sobretudo, viáveis ao ensino de Química, os ARG podem 

se configurar como promissores, pois tendem a mobilizar uma série de habilidades e 

competências em seus jogadores. A versatilidade que os ARG possuem é algo que 

chama a atenção, pois ao mesmo tempo em que insere os alunos em uma dimensão 

lúdica, contribui para o fortalecimento e/ou letramento digital dos alunos. Portanto, 

devido a sua intensa capacidade lúdica, ele requer do professor que o elabora uma dose 

de “intencionalidade lúdica”, que para Felício (2011), tal intencionalidade seria uma 

atitude intencional do professor, voltada e orientada ao equilíbrio do aspecto prazeroso e 

pedagógico da atividade lúdica (seja ela qual for) a ser desenvolvida por ele.  Segundo 

Kim et al. (2008), duas características transformam o ARG em uma estratégia bem 

sucedida: o enredo5 (a narrativa) e o jogo colaborativo.  

Segundo Cleophas et al. (2014) não é uma tarefa fácil para o professor elaborar 

um ARG, mas é recompensador, pois é possível observar, a partir deste, que o jogo 

potencializa nos alunos aspectos cognitivos, colaborativos e afetivos a estes, o que 

seguramente, contribuem para promover a aprendizagem.  

Quando em um ARG é inserido conteúdos curriculares, a colaboração entre os 

jogadores se torna imprescindível para promover a aprendizagem destes alunos diante 

dos conteúdos. E ao nos debruçarmos sobre a teoria sociointeracionista de Vygotsky, 

percebemos que os pressupostos dos ARG se encaixam dentro desta corrente teórica. 

                                                           
5
 Aqui entendemos o enredo como a própria estratégia que é desencadeada durante o jogo. 
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Vygotsky et al. (1988) acreditavam que as características individuais e até mesmo suas 

atitudes individuais estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que 

tomamos por mais individual de um ser humano foi construído a partir de sua relação 

com o indivíduo. Neste sentido, o uso dos ARG em ambiente educacional favorece o 

estreitamento destas relações, justamente devido ao fato, deste tipo de jogo apresentar 

como característica inerente à cooperação entre os jogadores. É notório que, diante de 

uma concepção epistemológica racionalista, o professor é um mediador do processo de 

aprendizagem, o qual deve favorecer situações que facilitem a assimilação de 

conteúdos. Para Vygotsky (2007) a aprendizagem ocorre mediante a interação, e não 

como resultado dela, ou seja, a interação se constitui como o próprio processo de 

aprendizagem. Rozeno e Siqueira (2011) se posicionam da seguinte maneira sobre a 

importância de atividades colaborativas: 

Em se tratando de aprendizagem, esta acontece através de interação dialética 

em atividades colaborativas cujo objetivo maior é solucionar problemas de 

comunicação e auxiliar a aprendizagem, o que não dispensa a possibilidade de 

além trabalhar a interação, incluir também a construção do conhecimento no 

espaço comunicativo, pois é através da comunicação que a linguagem se 

manifesta e esta não acontece de maneira singular, é imprescindível a presença 

do outro (ROZENO e SIQUEIRA, 2011, p. 84). 

Na vertente Vygotskyniana é visível a valorização do papel do professor 

mediante a construção de novos significados. Assim, ele é imprescindível perante a 

construção de um novo conhecimento, e o mesmo deve planejar as suas questões de 

modo a promover e enaltecer a proposta sociointeracionista, potencializando desta 

maneira novos construtos de conhecimento. Sabemos que a cultura influencia o 

desenvolvimento humano, porém a mesma “não é pensada por Vygotsky como algo 

pronto, um sistema estático, ao qual o indivíduo se submete, mas como uma espécie de 

“palco de negociações”, em que seus membros estão num constante movimento de 

recriação e reinterpretações das informações” (OLIVEIRA, 2010).  

Acreditamos que os ARG incorporam em sua estrutura elementos que permitem 

a recriação e reinterpretações das informações (conteúdos), pois são jogos que abarcam 

uma grande dimensão lúdica, colaborativa, pedagógica, além de permitir que diferentes 

estratégias ou ferramentas didáticas possam ser imbuídas em sua construção, 
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possibilitando ao aluno diversas maneiras de aprender de forma atraente, ou ainda, 

reconstruir o seu conhecimento, diminuído a dicotomia entre a abstração dos conteúdos 

e a dificuldade em assimilá-los. Podemos proferir que este tipo de jogo didático surge 

como uma alternativa promissora, pois incentiva o trabalho em equipe; a interação 

aluno-professor; auxilia no desenvolvimento do raciocínio e habilidades; e facilita o 

aprendizado de conceitos (VYGOTSKY, 2008). 

A gama de diversificação que o ARG favorece em abarcar conteúdos sob 

diferentes ângulos cognitivos, provavelmente faz dele uma estratégia rica, ludicamente, 

tornando-o mais fascinante para o aluno, pois o imerge em um ambiente que mistura o 

real e o virtual, contendo múltiplos desafios cognitivos, sem perder o fio condutor com 

o conteúdo didático. 

Como os ARG são jogos que devem ter a sua jogabilidade em equipe, isto 

porque, estes apresentam série de problemas e desafios aos alunos e que a cooperação 

entre eles, tende a estabelecer um diálogo “informal”, favorecendo a troca de saberes 

entre os indivíduos, com meta a resolução destes problemas. Nesta conjuntura, os ARG 

podem favorecer o nível de desenvolvimento potencial, pois este é determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1988). 

2.2 – A importância das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na 
construção indentitária de um professor reflexivo 
 

Acreditamos que existam várias maneiras de formar um professor com uma 

identidade reflexiva sob sua práxis docente. Desta forma, acreditamos que o 

encadeamento entre as TIC e a ludicidade na proposição de um ARG pode contribuir 

perante o processo de formação inicial de um professor reflexivo sob suas ações. 

Sabemos que esta reflexão culmina em discussões que levam a repensar o currículo, as 

metodologias empregadas no processo de ensino e aprendizagem e os objetivos que se 

desejam galgar para promover aprendizagens nos alunos. Pérez Gómez (1995) alegava 

que não era possível abordar tais discussões sem enfrentar a “questão da formação do 

professor” e como tal questão se articula com os conceitos de escola, ensino e currículo. 
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Ao inserir o ARG em um ambiente escolar, o professor pode utilizar várias 

ferramentas tecnológicas que estejam a sua disposição. Ele pode contribuir com o 

letramento digital de alunos e também contribuir para a quebra de paradigmas que estão 

atrelados ao uso das tecnologias no contexto escolar. Dentre as possibilidades 

tecnológicas, o uso do e-learning e do m-learning se fortalecem diante de um jogo como 

o ARG. Para respondermos a esta pergunta precisamos entender o papel de um 

professor reflexivo. Para Alarcão (1996, p.175) a reflexão é “uma forma especializada 

de pensar”, pois “implica uma perscrutação ativa, voluntária, persistente e rigorosa 

daquilo em que se julga acreditar ou daquilo que habitualmente se prática, evidencia os 

motivos que justificam as nossas ações ou convicções e ilumina as consequências a que 

elas conduzem”. Assim sendo, a concepção de professor reflexivo se baseia na 

consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como 

criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. Nesta 

prerrogativa, os ARG sempre serão unívocos, ou seja, não existe possibilidade de um 

ARG ser reproduzido em sua totalidade, o que faz com que o professor seja cada vez 

mais criativo, pois ele sempre será desafiado (por ele mesmo) a elaborar um ARG que 

supere o anterior.  

As TIC dentro de um ARG podem aparecer de diversas formas. Percebemos que 

o uso dos dispositivos móveis é primordial para estabelecer contato entre os alunos, 

utilizar aplicativos em prol de uma atividade pré-estabelecida em um ARG, tal como o 

uso do QR code, GPS, WhatsApp, e-mails, entre outros. Conforme ressalta Cleophas et 

al. (2014) o m-learning (mobile learning) é considerado um paradigma educativo e está 

envolto a uma série de possibilidades de aplicações que estão emergindo perante as 

mudanças necessárias ao processo evolutivo, visando a melhoria da qualidade da 

educação. Entretanto, esta melhoria tende a transcender as dificuldades que são 

vivenciadas nas escolas por meio de uma reflexão sob a ação docente. Diante disto, 

Schön (2000) defende uma formação docente baseada em uma epistemologia da prática, 

na qual o professor pode valorizar a sua experiência, por meio da reflexão e do 

conhecimento tácito. Este conhecimento pode ser permeado a partir do uso de diversas 

estratégias e ferramentas tecnológicas pelos professores.  
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Ressaltamos que, o enlace dos ARG com as tecnologias é oriundo do seu próprio 

significado. Não obstante, cabe ao professor que elabora um jogo do tipo ARG inserir 

em sua proposta as opções tecnológicas que o convém, ou seja, a magnitude desta 

inserção está enraizada pelo grau de conhecimento e domínio que tal professor detém 

sobre as tecnologias.  Tal visão corrobora com as ideias de Mendes (2010, p. 29), pois 

para ele, a introdução das tecnologias da informação e comunicação na educação deve 

ter objetivos explícitos quanto a seu uso, no sentido de evitar que estas ferramentas 

sejam subutilizadas. Em outras palavras, o professor ao implantar certos recursos 

tecnológicos em seu ARG, ele garantirá que tais recursos sejam de fato utilizados. 

Coadunamos com Cardoso et al. (1996) sobre a importância da reflexão, pois segundo 

os autores o professor reflexivo aplica a reflexão sobre a sua prática, sendo esta “o 

primeiro passo para quebrar o ato de rotina, possibilitar a análise de opções múltiplas 

para cada situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento dominante de uma 

dada realidade”. 

3. Metodologia do Trabalho 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo tendo como público-alvo 37 estudantes do 

2º semestre do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, Campus São Raimundo 

Nonato, Piauí - Brasil, cursando a componente curricular “Fundamentos da Química I”. 

As atividades aconteceram no âmbito da componente curricular “Fundamentos da 

Química I. A turma foi dividida em cinco equipes (EqA, EqB, EqC, EqD e EqE), onde 

cada uma delas, teve a incumbência de elaborar um ARG e colocá-lo em prática com as 

demais equipes, ou seja, jogá-lo. Cada equipe planejou o seu ARG e jogou, 

consequentemente, 4 (quatro) outros ARG, propostos pelas demais equipes. Os 

discentes tiveram liberdade em elaborar e traçar as suas estratégias didáticas que seriam 

utilizadas em seus respectivos ARG. Para a coleta dos dados recorremos à aplicação de 

um questionário online, utilizando um dos recursos do Google Drive, a criação de 

formulários. A análise dos dados, para Best (1972), “representa a aplicação lógica 

dedutiva e indutiva do processo de investigação”. É onde as relações existentes entre o 

objeto estudado e outros fatores são evidenciadas (SANTOS e CLEOPHAS, 2014). 

Seguindo esta prerrogativa, os dados textuais obtidos foram analisados através da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011), onde foram construídas categorias que 
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emergiram a partir das respostas dos estudantes investigados nesta pesquisa. A 

identificação dos fragmentos textuais dos discentes foi dada pelo sistema alfa numérico, 

ou seja, D1, D2, D3,..., Dn. 

 

4. Análise dos Dados e Discussão dos Dados 
 

Dos 37 discentes que participaram desta pesquisa, 67,57% possuem celulares 

com sistema operacional Android, e 32,43% têm celulares básicos, onde estes, não 

possuem nenhum tipo de sistema operacional. Através do questionário, foram 

investigados detalhes sobre os recursos tecnológicos utilizados pelos grupos, durante a 

elaboração dos seus ARG. O resultado obtido se encontra no Gráfico 1.  

 

 

Conforme pode ser observado, foram mesclados na enquete diferentes recursos, 

e alguns se enquadravam dentro do item “aplicativos para celular”, no entanto, 

preferimos repetir alguns destes, visando verificar a sua real incidência de uso perante 

os grupos. Percebemos que o celular apresentou uma grande representatividade. Tal 

situação apoia com o fato das tecnologias móveis estarem revolucionando a educação ao 

transformar a sala de aula convencional, por inserir aplicações interativas que possuem 

o potencial de melhorar as experiências de aprendizagem dos alunos 

(SCORNAVACCA et al., 2009). 

Questionamos também aos discentes sobre os recursos utilizados para manter a 

comunicação entre os integrantes de um grupo e entre os outros grupos em si. O 

resultado pode ser observados no Gráfico 2. 
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Percebemos que o tipo de comunicação mais utilizada aconteceu com o auxílio 

de um aplicativo chamado WhatsApp, seguida da rede social “facebook”, e em terceira 

posição, o uso de mensagens de texto (SMS) pelo celular. 

Os dados textuais coletados a partir das respostas obtidos através do 

questionário, fez emergir algumas evidências que fortaleceram a necessidade da criação 

das dimensões de análise que estão dispostas no Quadro 1. 

Quadro 1:  Dimensões de análise identificadas através das repostas dos licenciandos 
(n=37) atribuídas ao questionário aplicado para avaliar os ARG. 
 

DIMENSÕES DE 
ANÁLISE 

PORCENTAGEM 
DE INCIDÊNCIA 

ALGUNS EXEMPLOS  

 
 
 
 

Aspectos 
sociointeracionistas 

 
 
 
 

49,95% 

“[...] adorei trabalhar em equipe, pensar juntos, jogar juntos, 
fundamental para o mundo de hoje, onde tudo é competição, mesmo 
que indiretamente, mas cada ser humano é avaliado por tudo que 
faz, sendo assim é fundamental melhorar cada vez mais”(D.1).  
 

“[...] Com o ARG aprendi a trabalhar em equipe, facilitando o 
entendimento dos conteúdos propostos”(D.2). 
 

“[...]além de me aprofundar mais nos assuntos estudados em sala, 
aprendi a respeitar as opiniões contrarias as minhas, a trabalhar em 
conjunto”(D.31). 

 
 

Aspectos 
relacionados à 
Aprendizagem 

 
 
 

64,87% 

“[...] algumas formas de mostrar conhecimento. Já outras me 
fizeram recordar e reforçar a minha aprendizagem”(D.14). 
 

“[...] me ajudou a desenvolver o raciocínio lógico, pois nos 
momentos tensos e de necessidade para ajudar o grupo, fui instigada 
a por em pratica os conteúdos vistos em sala de aula”(D.22). 
 

“[...] uma forma bem mais interessante de aprender Química” 
(D.29). 

 
 
 

Uso das tecnologias 

 
 

16,22% 

“[...] muitas coisas até o uso de novas tecnologias”(D.8). 
 

“[...] me ajudou desenvolver o raciocínio e criatividade e a usar mais 
as tecnologias”(D.13). 
 

“[...] em diversos sentidos não apenas do conhecimento de Química, 
mais também o uso de tecnologias”(D.34). 
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Os resultados indicam que o uso do ARG “permitiu a aprendizagem 

colaborativa, onde cada indivíduo é responsável pelo resultado do grupo” (CARDOSO 

e COUTINHO, 2010). Denotamos que a dimensão de análise “Aspectos relacionados à 

aprendizagem” apontou que 64,87% dos discentes atribuíram ao ARG este tipo de 

benefício. Já 49,95% reforçaram a ideia que o ARG destaca “Aspectos 

Sociointeracionistas”. 16,22% reconhece a importância sobre o uso das TIC nos ARG. 

Vale salientar que, uma mesma resposta, algumas vezes, se enquadrava em mais de uma 

dimensão de análise, por isso, o valor percentual ultrapassa os 100%. Por exemplo, o 

fragmento textual (D.34), se enquadra em duas dimensões “Aspectos relacionados à 

Aprendizagem” e “Uso das tecnologias”, respectivamente.  Do total, apenas dois 

discentes responderam as questões de forma evasiva ou incompleta, sendo 

desconsiderados nesta análise. 

Este resultado, quando analisado sob a luz da teoria sociointeracionista de 

Vygotsky (2008) robustece que o processo de ensino e aprendizagem acontece 

principalmente na relação que existe entre aquele que aprende e aquele que ensina, e 

entre os demais envolvidos no processo. Segundo Vygotsky (2007) são nas interações 

com as atividades operacionais que envolvem simbologia que o educando aprende a agir 

numa esfera cognitiva. Para Oliveira (2010) “é na prática de sociabilização do indivíduo 

com o meio ao qual está inserido através da ludicidade que a construção do 

conhecimento sobre si em interação com o outro vai sendo delineada”, e os ARG 

propostos pelos discentes demonstraram contribuir significativamente diante deste 

contexto, pois evidenciaram um âmbito de colaboração entre os participantes de cada 

equipe. 

No condizente a importância da construção indentitária de um professor reflexivo, 

como consequência dos benefícios dos ARG para o processo de ensino e aprendizagem, 

percebemos que ao questionar os 37 discentes sobre a utilização dos ARG na sua prática 

como futuros docentes de Ciências da Natureza, 35 alunos (94,59%), responderam que 

SIM, apenas dois alunos (5,41%) apresentaram certa dúvida, respondendo “TALVEZ 

SIM”. Elaboramos algumas tipologias que justificam a resposta “SIM”, sendo estas: (1) 

Aprendizagem dos alunos; (2) Método de ensino; (3) Criatividade/Ludicidade e, (4) 

Conhecimentos/raciocínio/cognitivo. Para exemplificar, elencamos alguns fragmentos 

que remetem as percepções observadas em relação às tipologias sugeridas. 
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• (3) - “Sim. Particularmente gostei de participar dos jogos e usaria como método de ensino para 
meus futuros alunos, pois é uma maneira de incentivá-los a usar mais a criatividade, usando 
meios tecnológicos que já usam diariamente, aliando tudo isso à aprendizagem”(D.5). 

• (1) - “Com toda certeza utilizarei sim, um maravilhoso método para auxiliar os alunos a terem 
interesse na disciplina”(D.7).  

• (4) - “Sim. É uma forma de estimular a aprendizagem do aluno, motivando a permanência dos 
alunos na escola de forma agradável e prazerosa”(D.9).  

• (1) -“Sim. O ARG poderá contribuir na aprendizagem dos meus alunos, da mesma forma que 
aprendi”(D.13). 

• (2) - “Sim, na minha opinião, devemos substituir a velha maneira de "aprender", a arcaica 
prática de repassar os conteúdos para os alunos, forçando-os a decorar definições, copiar 
conhecimento, aprisionados em uma sala de aula, onde nunca vão conseguir assimilar, e 
compreender os fenômenos que acontecem fora da sala de aula”(D.15). 

• (4) - “Sim, pois com toda certeza iria melhora o raciocínio dos meus alunos e envolver eles com 
a sociedade em geral”(D.18).  

• (3) - “Sim, porque proporcionaria ao aluno um aprendizado divertido, buscando criatividade e 
pode ser desenvolvido tanto em sala de aula como em outro ambiente”(D.26).  

 
Os fragmentos textuais acima, demostram evidências sobre uma possível reflexão 

sobre o papel docente e a importância em repensar a sua práxis. O discente D.26, denota 

preocupação em ultrapassar as fronteiras da sala de aula, ou seja, o mesmo se preocupa 

em oferecer aos seus alunos possibilidades de aprendizagem em espaços não-formais. Já 

o discente D.15, mostra-se crítico sobre os métodos tradicionalistas de ensino. Os 

discentes D.7 e D.9, enxergam com o uso dos ARG, possibilidades para promover a 

motivação dos  seus alunos à aprendizagem, além de preocupa-se com a evasão escolar. 

O licenciando D.13, demonstra uma postura já preconizada por Alarcão em 1996, 

O professor tem de assumir uma postura de empenhamento autoformativo e 

autonomizante, tem de descobrir em si as potencialidades que detém, tem de 

conseguir ir buscar ao seu passado aquilo que já sabe o que já é e, sobre isso, 

construir o seu presente e o seu futuro, tem de ser capaz de interpretar o que vê 

fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se 

refletir sobre o que faz e sobre o que vê fazer (ALARCÃO, 1996, p. 18). 

 

5. Conclusões 

Percebemos que os ARG elaborados pelos discentes foram capazes de mobilizar 

diferentes habilidades e competências importantes para a sua formação docente em 

Ciências da Natureza, tais como uma melhor utilização das TIC para o ensino e 

aprendizagem, a apropriação lúdica, a resolução de problemas, entre outras.  

Em recente trabalho, Beer e Holmner (2013) demonstraram que o ARG pode ser 

utilizado, também, como estratégia de avaliação em um curso de graduação, 



Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 11 – Dezembro 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

constatando que os alunos tiveram um excelente desempenho perante a aprendizagem 

dos assuntos vistos no curso, pois, foram capazes de simular situações-problema, 

resolvendo-as colaborativamente. A nossa experiência mostrou que o ARG se enquadra 

dentro dos pressupostos construtivistas, onde a teoria sociointeracionista de Vygotsky se 

fez adequada para dar aporte a este tipo de proposta pedagógica. Alguns aspectos 

observados a partir da execução dos ARG permitiu verificar indícios que levam a 

acreditar que a utilização do ARG como estratégia didática para o ensino de Química 

contribui para a construção indentitária de um professor reflexivo. Portanto, este tipo de 

jogo pode favorecer uma prática docente voltada para a reflexão de suas ações, 

contribuindo com melhorias em prol da qualidade do ensino das Ciências. 

Constatamos que os ARG podem ser incorporados no contexto educacional, 

ampliando-se desta forma, novas oportunidades para utilizar estratégias e/ou 

ferramentas adaptáveis e interativas que possam ser integralizadas aos objetivos de 

aprendizagem que se deseja alcançar pelo professor, além de consolidar as TIC no 

currículo escolar. A proposta de elaboração e aplicação dos ARG pelos discentes foi 

bastante aceita e seus resultados revelam satisfação e reconhecimento sobre os 

benefícios que este tipo de proposta didática pode agregar aos processos de ensino e 

aprendizagem não apenas da Química, mas das Ciências naturais em geral.  

 

6. Referências Bibliográficas 

ALARCÃO, I. Ser professor reflexivo. In: ALARCÃO, I. (org.). Formação reflexiva de professores: 
estratégias de supervisão. Porto: Porto Editora, p.171-189, 1996. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. SP: Edições 70, p. 51, 2011. 

BEER, K. D.; HOLMNER, M. The design of an alternate reality game as capstone course in a 
multimedia post-graduate degree. In Proceedings of the 34th IATUL Conference, p. 32-40. Purdue 
University, 2013. 

BEST, J. W. Como investigar em educación. 2. Ed. Madre: Morata, 1972. 

CARDOSO, A. M.; PEIXOTO, A. M.; SERRANO, M. C.; MOREIRA, P. O movimento da 
autonomia do aluno: Estratégias a nível da supervisão. In I. Alarcão (Org.), Formação reflexiva de 
professores: Estratégias de supervisão. Porto: Porto Editora, p. 89-122, 1996. 

CLEOPHAS, M. G. P.; CAVALCANTI, E. L. D.; LEÃO, M. C.Alternate Reality Game (ARG): 
uma ferramenta para a problematização de conceitos sobre a Química. XVII Encontro Nacional de 
Ensino de Química (XVII ENEQ). Ouro Preto, MG, 2014. 

CLEOPHAS, M. G.; LEÃO, M. C.A MAPPING ABOUT USING MOBILE DEVICES IN 
CLASSROOM. Proceedingsof the 2d International Congress of Science Education, 15 years o f the 
Journal of Science Education.Foz do Iguaçu – PR, 2014. 



Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 11 – Dezembro 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

CONNOLLY, T. M.; STANSFIELD, M.; HAINEY, T. An alternate reality game for language 
learning: ARGuing for multilingual motivation. Computers & Education, v.57, p.1389–1415, 2011. 

DAVIES, R.; KRIZOVA, R.; WEISS, D. Emapps.com: games and mobile technology in learning. 
Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing, p. 103-110, 2006. 

FELÍCIO, C. M. Do compromisso a Responsabilidade Lúdica: Ludismo em Ensino de Química na 
Formação Básica. 2011, 129f. Tese de doutorado – Universidade Federal de Goiás, 2011. 

HAKULINEN, L. Alternate Reality Games for Computer Science Education. Koli Calling 13, p.14 - 
17, Koli, Finland, 2013.  

JAMEE, K.; WONGYU, L. Meanings of criteria and norms: Analyses and comparisons of ICT 
literacy competencies of middle school students. Computers & Education, v. 64, p. 81–94, 2013. 

KIM, J. Y.; ALLEN, J. P.; LEE, E. Alternate Reality Gaming. Communications of the ACM, v. 51, 
n.2, 2008. 

MENDES, S. P. S. Formação Docente no Contexto das Novas Tecnologias: reflexos sobre as 
práticas pedagógicas dos professores das séries iniciais. Teresina, 2010.  
MOSELEY, A. An alternative reality for higher education? lessons to be learned from online reality 
games. In ALT-C 2008, 2008. 

OLIVEIRA, T. M.; MARINHO, K. A. R. A construção do conhecimento no Alternate Reality 
Game. Signo y Pensamiento - Puntos de vista, v. XXIX p. 538-551, 2010. 

PÉREZ-GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional 
reflexivo. In: NÓVOA, Antonio (org.). Os professores e sua formação. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, p.93-114, 1995. 

ROZENO, E. F.; SIQUEIRA, K. M. A teoria sócio-interacionista de Vygotsky como subsídio para a 
aprendizagem comunicativa de língua inglesa. Rios Eletrônica - Revista Científica da FASETE, n. 5, 
2011. 

RUMELHART, D. E. Understanding and summarizing brief stories. La Berge, D.; Samuels, S. J. 
(eds). Basic Processes in Reading: Perception and Understanding, p. 265–303, 1977. 

SANTOS, L. L. C. P. Dimensões pedagógicas e políticas da formação continuada. Revista 
Tessituras, Belo Horizonte, n. 1, p. 3-7, 1998. 

SCHÖN, D. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 

SCORNAVACCA, E.; HUFF, S.; MARSHALL, S. Mobile phones in the classroom: if you can’t 
beat them, join them. Communications of the ACM, v. 52, n.4, p.142–146, 2009. 

SANTOS, L. R.; CLEOPHAS, M. G. P. Análise investigatória sobre as concepções dos professores 
de química sobre o uso das TIC na sua práxis docente. XVII Encontro Nacional de Ensino de 
Química (XVII ENEQ). Ouro Preto, MG, 2014. 

SATURNINO, J. C.; LUDUVICO, I.; SANTOS, L. J. Pôquer dos Elementos dos Blocos s e p. 
Revista Química Nova na Escola, vol. 35, n.3, p. 174-181, 2013. 

VYGOTSKY, L. S. et al. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone/Edusp, 
p.103-17, 1988. 

__________, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007  
 

__________, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Editora Martins, 2008. 



Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 11 – Dezembro 2014 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

Recebido em  outubro 2014  

Aprovado em novembro 2014 

 


