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Resumo 

Integrar tecnologias digitais às escolas tem se apresentado como um grande desafio, especialmente 

por conta do fracasso da maioria das iniciativas que possuem esse objetivo. Em busca de 

compreender e solucionar estes problemas, a Inglaterra propôs, recentemente, uma mudança de 

abordagem curricular, com foco no ensino das bases conceituais da tecnologia, ao invés de focar 

no ensino de aplicações tecnológicas. Assim, o novo currículo inglês, a partir de 2014, passou a 

visar ao desenvolvimento de novos conhecimentos e o empoderamento dos estudantes com relação 

às tecnologias de informação e comunicação (TIC). O presente artigo tem como objetivo 

apresentar estas recentes discussões no campo curricular do ensino das TIC, bem como relatar uma 

experiência empírica desenvolvida na Inglaterra. Nessa experiência, alunos de escolas primárias 

inglesas exploraram a criação de jogos digitais dos pontos de vista computacional e da cultura 

midiática, tendo em vista a promoção desse novo currículo. Os resultados desse estudo preliminar 

mostram que, ainda que a utilização de jogos digitais para se conectar as áreas de Computação, 

Comunicação e Artes na Educação seja complexa, esse é um caminho possível para que o objetivo 

desse novo currículo seja atingido. 

Palavras-chave: criação de jogos, informática na Educação, TIC, currículo computacional inglês 

 

 

Abstract 

Integrating digital technologies into the curriculum has been a growing challenge, especially due 

to the failures of the majority of initiatives that were envisioned for this purpose. In an effort to 

comprehend and solve these issues, England has recently proposed a shift in the curricular 

approach, focusing in teaching technology's conceptual basis rather than technological 

applications. Thus, the new National Curriculum in England, valid in 2014, focuses on the 

development of new concepts and the empowerment of the students towards information and 

communication technologies (ICT). This article presents these recent discussions in the curricular 

field related to ICT/Computing teaching. It also describes an empirical experience carried out in 

England, in which students from primary schools explored game-making activities through 

computational and media culture perspectives as a means to promote this new curriculum. The 

results obtained through this preliminary research show that, although using digital games to 

connect Computing, Media and Arts in Education could be regarded as a complex activity, this is a 

possible path to reach the objectives outlined by the new National Curriculum. 

Keywords: game-making, computing in Education, ICT, computing curriculum in England 



 
O uso de jogos digitais para o desenvolvimento do currículo ... 

 

 
47 

Introdução 
 

Desde o início dos anos 2000 temos notado a ascensão e a disseminação das 

tecnologias digitais em nossa sociedade: elas se tornam cada vez mais ubíquas. Dede 

(2010) destaca como esse fenômeno tem promovido mudanças em diferentes instituições 

sociais, como as escolas. Nesse sentido, é possível perceber tentativas de se introduzir essas 

tecnologias digitais (muitas vezes também referidas como “tecnologias de informação e 

comunicação” ‒ TIC) nos currículos, no sentido de integrá-las a outros conteúdos já 

contemplados no processo educacional.  

É inegável, porém, que esse processo de integração do currículo e as TIC tem se 

mostrado complexo uma vez que envolve diversos tipos de conhecimentos diferentes, os 

quais destacamos ao menos três. Primeiramente, há o conhecimento relativo aos conteúdos 

disciplinares (aqueles que já fazem parte das disciplinas do currículo tradicional); em 

segundo lugar, existe o conhecimento relativo às tecnologias em si (como manipulá-las e 

usá-las na resolução de atividades e problemas); e, por fim, é preciso ainda saber como 

conectá-las a outros aspectos da sociedade, como interpretá-las e utilizá-las em diferentes 

contextos (compreendendo que a tecnologia se aplica a diferentes ambientes e de diferentes 

maneiras e se relaciona com outros aspectos de nossa sociedade ‒ culturais, econômicos 

etc.). De certa maneira, algumas iniciativas permitiram que a tecnologia se aproximasse 

desse papel “múltiplo” na Educação, como o Logo, linguagem de programação voltada para 

ambientes educacionais idealizada por Papert (1985) ainda na década de 1980. 

A partir da década de 1990, com a chegada de outras ferramentas computacionais, 

nota-se uma preferência por outra forma de integração das TIC e o processo educacional: 

passa-se a focar especialmente em habilidades funcionais, visando à capacitação dos alunos 

para que possam operar as tecnologias digitais. É neste momento que entram em voga os 

pacotes pré-concebidos de softwares educacionais, distribuídos por meio de CD-ROMs 

(Kafai; Burke, 2013), ou até mesmo o ensino de softwares “de escritório”, como 

processadores de texto e planilhas (Buckingham, 2007), um processo pelo qual passaram o 

Brasil e também a Inglaterra, contexto analisado neste trabalho. 

Após acompanharem o resultado alcançado por anos de práticas educacionais focadas 

na priorização das “habilidades básicas” para as tecnologias, o Department for Education 

(DfE), órgão inglês responsável pela Educação, divulgou, em 2013, o novo currículo para a 

educação computacional, que apresenta mudanças na abordagem referente à exploração e 

ensino de competências relacionadas às tecnologias digitais nas escolas. 

Essa reforma foi proposta por uma série de razões: em primeiro lugar, os antigos 

parâmetros curriculares para o uso de tecnologias nas escolas inglesas (que inclusive a 

definiam como uma disciplina específica, chamada ICT
2
) foram considerados ineficientes 

ou mesmo sem sentido, uma vez que, na grande maioria dos casos, os estudantes já estavam 

habituados ao uso de TIC, inclusive de uma maneira mais avançada. Como observa 

Buckingham (2007), enquanto em casa os alunos usavam as tecnologias digitais de uma 

maneira criativa e comunicativa, nas escolas, o uso das TIC era destacado como “limitado” 

e “frustrante” (Buckingham, 2007), já que as competências desenvolvidas nesse contexto 
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eram majoritariamente funcionais, baseadas apenas no domínio de habilidades relativas aos 

já citados softwares “de escritório”. 

Nesse sentido, é ingênuo acreditar que essas habilidades funcionais sejam o suficiente 

para que os alunos estejam aptos para interagirem com as tecnologias digitais. Desta forma, 

um novo currículo deveria buscar elucidar como as TIC funcionam, quais seus impactos e 

relações com a sociedade e, obviamente, formas de sua utilização em diferentes contextos e 

de diferentes maneiras. Enfim, para que esses objetivos sejam atingidos, é preciso que os 

estudantes compreendam as lógicas das TIC, mas também que reflitam sobre a presença 

dessas tecnologias na sociedade. 

Por fim, existia ainda, no Reino Unido, um argumento econômico, relativo ao déficit 

no número de profissionais capacitados para o mercado de trabalho ligado às TIC. Dessa 

maneira, espera-se, com o novo currículo, que a formação para as tecnologias digitais leve 

mais jovens a essa trilha profissional. Destacamos, contudo, que esta relação e 

argumentação final nem sempre é verdadeira, conforme notou Robertson (2013) em 

experiência empírica sobre o assunto, realizada no próprio Reino Unido.  

A partir de setembro de 2014, esse novo Currículo Nacional Inglês (Department for 

Education, 2013) entrou em vigor, tornando claras as mudanças promovidas, deixando de 

lado o foco nas já citadas habilidades funcionais básicas relacionadas às TIC e favorecendo 

a compreensão mais ampla e profunda sobre as tecnologias digitais e suas competências. 

Essa mudança traz novos desafios para os professores e instituições de ensino, já que 

os educandos deverão desenvolver conhecimentos sobre assuntos da Ciência da 

Computação, como pensamento computacional
3
, lógica, algoritmos, entre outros. É 

importante observar, ainda, que o desenvolvimento desses conhecimentos não se 

concentrará em períodos específicos, mas sim estará distribuído por todo o processo 

educacional, em todas as idades. Como exemplo, espera-se que os alunos do Primeiro Ciclo 

‒ o primeiro estágio da educação compulsória na Inglaterra, composto pelos dois primeiros 

anos
4
, frequentado por crianças com idades entre 5 e 7 anos ‒ estejam aptos a 

“compreender o que são algoritmos [...]; usar raciocínio lógico para preverem o 

comportamento de programas simples; criar e depurar programas simples” (Department for 

Education, 2013, p. 218 ‒ tradução nossa), tarefas que soam como complexas, 

especialmente para aqueles não proficientes em Ciência da Computação. 

Neste trabalho, exploraremos essa mudança no Currículo Nacional Inglês: 

apresentaremos um breve histórico sobre como os computadores e outras tecnologias 

digitais foram integrados ao processo educacional na Inglaterra, de modo a compreender o 

trajeto seguido pelos elaboradores de políticas educacionais ingleses, e o que os levou a 

escolherem a Computação para integrar esse novo currículo. A partir desse entendimento, 

apontaremos algumas das estratégias que podem ser vistas como potenciais para o 

desenvolvimento dessas habilidades e conceitos relacionados ao novo currículo 

computacional inglês.  

Nesse aspecto, teremos como foco uma abordagem específica: o uso da criação de 

jogos digitais como uma maneira de promover este currículo, por conta do engajamento e 

da motivação que as atividades ligadas a videogames
5
 podem despertar nos alunos 
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(Buckingham, 2006). Além disso, a criação de jogos permite explorar conceitos 

disciplinares, computacionais e indicar como as TIC podem ser usadas em outros contextos, 

apresentando-se assim como uma interessante proposta interdisciplinar. Por fim, 

apresentaremos um projeto piloto que empregou um programa específico para a criação de 

jogos digitais em escolas, o MissionMaker, e destacaremos como ele se conecta a este novo 

currículo computacional inglês, demonstrando como a criação de jogos digitais se apresenta 

como um caminho possível para o desenvolvimento desse novo currículo. 

 
 
Computadores e currículos na Inglaterra 
 

Como destacamos anteriormente, nossas sociedades estão sendo profundamente 

modificadas pelas tecnologias digitais e, especialmente nos países desenvolvidos, um 

esforço considerado foi e continua sendo feito para integrá-las às atividades curriculares. 

Na Inglaterra, no contexto analisado por esse trabalho, a situação não foi diferente: 

Hammond (2014) faz um breve histórico dessas iniciativas e das lógicas que as 

sustentaram, desde o primeiro projeto, “Computers in the Curriculum”, estabelecido em 

1973, até o início da década de 2010, e observa como a introdução de tecnologias no 

processo educacional foi um tópico consistentemente presente em várias agendas 

governamentais
6
. 

Apesar dessa preocupação recorrente, não é possível afirmar que houve atenção 

suficiente para que uma integração adequada das tecnologias digitais e a Educação fosse 

realizada na Inglaterra. Um indício dessa inadequação e insatisfação é o episódio ocorrido 

em 2012, quando o secretário da Educação britânico à época, Michael Gove, anunciou a 

revogação do currículo relativo às TIC que se encontrava em vigor, por ser considerado por 

diversas instituições especialistas na área, dentre elas a Sociedade Britânica de 

Computação
7
 (BCS), como insatisfatório e até mesmo nocivo aos estudantes (Department 

for Education; Gove, 2012). Após esse episódio, o papel das tecnologias digitais como 

disciplina escolar foi revisto e, em 2013, foi divulgado o projeto de substituição da antiga 

disciplina (ICT) por uma nova, chamada Computação no Currículo Nacional Inglês 

(Computing in the National Curriculum in England) de 2014, um dos objetos de estudo 

desse artigo. 

Ainda que não seja nossa intenção realizar uma revisão extensa sobre os motivos que 

conduziram os currículos ingleses relacionados às TIC ao fracasso, acreditamos que seja 

importante mencionar alguns dos aspectos que construíram esse cenário. Compreender o 

contexto e o momento anterior à institucionalização da Computação como uma disciplina 

obrigatória no ensino regular inglês pode ser útil para entendermos os motivos que levaram 

a essa decisão, bem como quais são seus resultados esperados. 

Uma primeira questão que se coloca sobre a maneira como as tecnologias digitais 

foram introduzidas nas escolas inglesas é a abordagem utilizada por diversos governos, 

cujas políticas favoreceram “a provisão de novos equipamentos, e a tentativa de 

acompanhar as mudanças tecnológicas, em detrimento de uma compreensão pedagógica 
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[...]” sobre as tecnologias (Hammond, 2014, p. 194 ‒ tradução nossa). 

Essa crítica pode ser compreendida por um viés econômico: Buckingham (2007) define 

o campo da tecnologia educacional como uma grande oportunidade para negócios e critica 

as políticas desenvolvidas durante o fim dos anos 1980 e a década de 1990 na Inglaterra. 

Segundo o autor, essas políticas foram “um movimento em direção ao ‘livre-mercado’ na 

educação” (Buckingham, 2007 ‒ tradução nossa) e, como consequência, levaram o Reino 

Unido a uma explosão de opções de “soluções” tecnológicas para a Educação, a grande 

maioria delas produzida em contexto privado, mas financiada pelo governo.  

Isso não significa que o desenvolvimento dessa indústria seja essencialmente negativo, 

porém, devemos estar atentos ao processo no qual ela floresceu e como sua produção chega 

às escolas. O maior problema nesse processo é que, aparentemente, as políticas 

governamentais pareciam mais interessadas em fomentar a economia por meio das 

tecnologias educacionais, e não em como essa produção afetaria a Educação em si. Isso é 

perceptível a partir da série de programas governamentais que financiaram escolas na 

aquisição de equipamentos e softwares, ou mesmo nos indicadores usados para demonstrar 

como a tecnologia está “integrada” a estas escolas: em geral, são utilizados termos 

quantitativos, como a relação estudantes/computador vigente nas escolas (Dale; Robertson; 

Shortis, 2004; Buckingham, 2007; Hammond, 2014), ou mesmo o número de professores 

que afirmam utilizar computadores em suas aulas (Watson, 2001). Ao mesmo tempo, essas 

instituições e profissionais do ensino recebem pouco ou nenhum suporte para os passos 

seguintes, como se a simples presença de computadores no contexto educacional fosse 

levar os educandos a “aprender tecnologia”. 

Buckingham (2007) também chama nossa atenção para uma consequência que essa 

opção baseada no estímulo à indústria comercial das tecnologias educacionais pode trazer. 

Baseado no trabalho conduzido por Hativa e Lesgold (1996), ele expõe o ritmo acelerado 

de produção dessa indústria, e como não há tempo suficiente para refletir sobre os 

diferentes modelos e soluções propostos por ela: 
 

da programação em BASIC e LOGO no início dos anos 1980, através do CAI e 

dos sistemas integrados de aprendizagem, do uso de programas genéricos (como 

processadores de texto e planilhas), produção multimídia e telecomunicação via 

internet, à lousa digital, jogos educativos e plataformas de aprendizagem que 

dominam o mercado atualmente, tem existido uma sucessão de artefatos 

aparentemente essenciais, inovadores, cada qual trouxe novas expectativas 

(Buckingham, 2007, tradução nossa). 

 

O exemplo acima apresenta uma situação crítica, que coloca em risco a integração 

entre as tecnologias digitais e a Educação: sempre existem “novas ofertas” em relação às 

anteriores, que são sempre apresentadas como revolucionárias e invariavelmente acabam 

substituídas pela próxima “onda”, em um ritmo acelerado de “inovações”. Essa situação é 

agravada pela falta de pesquisas avaliando ou analisando como essas diferentes tecnologias 

se saem em contextos educacionais, já que, em geral, tendem a ser mais descritivas, 
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detalhando as inovações, ao invés de aplicadas, refletindo sobre os valores educacionais 

dessas “soluções” (Watson, 2001). 

Isso gera uma situação na qual os agentes envolvidos na Educação (como os 

professores) se veem cercados por diferentes tecnologias e com pouco ou nenhum suporte. 

Nesse aspecto, esses profissionais acabam oprimidos, já que apresentam dificuldades em 

compreender as tecnologias por si só, ou em relação à maneira na qual eles devem integrá-

la a suas aulas. Essa diferença de ritmo entre as inovações tecnológicas e a apropriação por 

parte dos professores pode levar ao que Buckingham (2007) chama de “fadiga 

tecnológica”, quando um professor simplesmente desiste de acompanhar as novidades 

apresentadas pela indústria, originando ceticismo e posterior abandono do uso de 

tecnologias em contextos educacionais. 

Contudo, a preferência pelo incentivo à indústria de tecnologia educacional em 

detrimento às preocupações pedagógicas ‒ como a falta de suporte para os professores ‒ 

não pode ser apontada como a única causa para um currículo computacional “raso” e 

“irrelevante”, como aquele vigente até 2012 foi definido (Department for Education; Gove, 

2012). Há ainda outro argumento chave, que é constantemente invocado para defender a 

presença das tecnologias digitais na Educação: a suposta “relevância econômica” de se 

ensinar habilidades computacionais para os estudantes. 

Essa ideia está presente nas palavras proferidas em 1997 pelo primeiro ministro 

Britânico à época, Tony Blair, destacadas por Buckingham (2007, tradução nossa): “[A] 

Tecnologia revolucionou a maneira na qual trabalhamos e agora transformará a educação. 

As crianças não podem ser efetivas no mundo de amanhã se elas são treinadas nas 

habilidades de ontem”. Certamente, esta é uma questão válida, e não deve ser ignorada: 

como as tecnologias ‒ computadores, por exemplo, ‒ encontram-se cada vez mais 

disseminadas no mundo, é razoável esperar que os cidadãos sejam capazes de se envolver 

com elas. Contudo, o que significa se envolver com a tecnologia? 

O principal problema ligado a esse argumento é que, em geral, a “capacidade para se 

envolver com tecnologia” defendida é usada em um sentido muito limitado, considerando 

que o conhecimento de algumas habilidades funcionais, básicas para operar alguns 

equipamentos, seja suficiente. Hammond (2014) identifica uma relação entre o reforço do 

desenvolvimento dessas habilidades ‒ básicas ‒ nas escolas e o argumento em prol da 

necessidade de se preparar os jovens para o mercado de trabalho. Contudo, essa 

combinação acabou levando ao que o autor e outros pesquisadores, como Buckingham 

(2007), identificaram como “uma ênfase exagerada em softwares ‘de escritório’” 

(Hammond, 2014, p. 195, tradução nossa), como processadores de texto ou planilhas, como 

se essa fosse a única relação possível entre computadores e mercado de trabalho. 

Essa atenção especial a esses softwares específicos culminou em um fenômeno que 

pode ser apontado como uma das principais causas para a falha dos currículos 

computacionais anteriores: o uso de tecnologias digitais nas escolas em nada parecia com o 

tipo de uso que os estudantes tinham em suas casas. Enquanto no segundo contexto os 

jovens usavam as tecnologias em um modo criativo e comunicativo, nas escolas, esse uso 

era quase sempre linear, limitado e, de acordo com os estudantes, “chato” e “frustrante” 
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(Buckingham, 2007). 

Por fim, existe ainda a questão sobre como as “competências digitais” devem ser 

abordadas nas escolas: elas eram encaradas, ao mesmo tempo, como um aspecto que 

poderia ser explorado ao longo de diferentes disciplinas curriculares (cf. Department for 

Education and Skills, 2003) ‒ em um sentido horizontal no currículo ‒, mas também como 

uma disciplina por si só (cf. Department for Education and Employment, 1999) ‒ em um 

sentido vertical. Graças à maneira limitada na qual as TIC eram tratadas nas escolas, com 

um maior foco no ensino de aplicações informáticas, essas visões tornavam-se quase 

incompatíveis: o conhecimento desenvolvido no sentido vertical não era significativo o 

suficiente para fornecer subsídios para projetos interdisciplinares, e as integrações entre 

TIC e outras disciplinas acabavam restritas ao uso de softwares educacionais pré-

fabricados, novamente priorizando o uso funcional da tecnologia. 

Nesse sentido, a revisão e a proposta de um novo currículo para lidar com as 

tecnologias digitais na educação inglesa podem ser vistas como uma tentativa de ir além 

dessa abordagem limitante ‒ focada em aspectos funcionais ‒ da tecnologia.  

Antes da análise da proposta em si, porém, é importante compreender alguns 

pormenores relativos ao currículo como artefato educacional, como aqueles destacados por 

Almeida e Valente (2011): primeiramente, ele está sempre alinhado a certa ideologia e aos 

interesses sociais dos especialistas que o elaboram; em segundo lugar, existem sempre 

tensões perceptíveis entre o currículo “formal”, como ele é proposto pelos especialistas e 

elaboradores de políticas, e o currículo “vivido”, ou seja, como ele é experimentado na 

prática pedagógica, contextualizado no processo educacional. 

Com relação ao primeiro aspecto, é claro que o desenvolvimento de habilidades 

relativas às tecnologias digitais é relevante para os especialistas, algo sensato já que as 

tecnologias se tornam cada vez mais pervasivas em nossas sociedades. Contudo, não 

podemos nos esquecer do segundo aspecto: o currículo apresenta somente uma proposta, e 

as ações de fato serão conduzidas pelo professor, quando preparando e ministrando suas 

aulas; assim, os professores ressignificam o currículo, reinterpretando-o durante seu 

cotidiano (Almeida; Valente, 2011; Hammond, 2014).  

Nesse sentido, não se espera que os professores sigam estritamente as diretrizes 

estabelecidas pelo currículo. Ao contrário, espera-se que eles reflitam sobre as propostas 

curriculares e essa reflexão, somada ao conhecimento sobre o conteúdo a ser ensinado e 

como ele se conecta a outros aspectos, os auxiliem a repensar suas práticas e os contextos 

nos quais ela está inserida, conduzindo assim um processo que culmine nas melhores 

estratégias para se conectar com os estudantes. Entretanto, esse processo é praticamente 

impossível de ser realizado se não se compreende ou não se possui confiança nos saberes 

sobre o tema que deve ser explorado em sua prática de ensino. Esse é um dos problemas 

encontrados na relação entre professores e o uso da tecnologia nas escolas (Buckingham, 

2007), agravado especialmente pelo pouco suporte oferecido a eles.  

A partir dessa breve revisão, percebemos que a integração das tecnologias digitais à 

Educação foi um assunto constante na elaboração de políticas educacionais inglesas desde a 

década de 1970. Contudo, ainda que a intenção principal fosse preparar os educandos para 
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o novo mundo digital que se desenhava, ela não foi alcançada, culminando em um currículo 

muito criticado por sua ineficiência e seu afastamento da realidade dos estudantes. 

Apresentamos anteriormente o cenário que ajudou a construir esse currículo: políticas de 

governo que priorizaram compra de equipamentos e desenvolvimento de “soluções 

tecnológicas” sem antever os resultados pedagógicos, falta de suporte aos professores e 

uma excessiva preocupação com habilidades básicas. 

Jones, Mitchell e Humpfreys (2013) destacam ainda como a ideia central do currículo 

anterior estava equivocada: seu principal foco era ensinar a tecnologia por si só, e não as 

lógicas que a sustentavam. Nesse aspecto, ele estava mais preocupado em levar aos alunos 

equipamentos e softwares do que trabalhar sobre a tecnologia em si. Os autores até mesmo 

se posicionam contra o nome dado à disciplina até 2012 – TIC –, argumentando que essa 

denominação “[...] foca em artefatos tecnológicos em detrimento de princípios ou ideias” 

(Jones; Mitchell; Humpfreys, 2013, p. 2, tradução nossa).  

Assim, a proposta curricular anterior estava mais concentrada no desenvolvimento de 

habilidades de curto prazo: ainda que, de certa maneira, elas sejam relevantes, estão fadadas 

a se tornarem irrelevantes se o artefato (software ou equipamento) entra em desuso, o que, 

na área da informática, acontece geralmente em pouco tempo. Isso fica claro na crítica feita 

em janeiro de 2014, pelo antigo secretário de Educação Michael Gove: 
 

[A disciplina] TIC focava puramente no letramento computacional – ensinar 

alunos, vez após vez, como processar textos, como usar uma planilha, como 

utilizar programas que já estão caindo na obsolescência; tão importante quanto 

ensinar crianças a enviarem telex ou viajarem em um zeppelin (Gove apud 

Dredge, 2014, tradução nossa). 

 

Outro problema acarretado pelo ensino de aplicações funcionais em detrimento a 

conhecimentos sobre tecnologia é a validade desse saber: não acreditamos que seja papel da 

Educação fazer com que os educandos simplesmente decorem informações. Nesse aspecto, 

ensinar apenas habilidades informáticas funcionais alinha-se a essa proposta, um tipo de 

abordagem que acaba por limitar o aluno, que se vê preso à mera repetição das informações 

recebidas, incapaz de construir o conhecimento, explorar e aprofundar-se nesses saberes.  

Assim, é possível compreender por que as iniciativas anteriores relacionadas às TIC na 

Educação inglesa não foram capazes de cumprir seus objetivos. Dessa maneira, é 

importante destacar quais as mudanças relativas ao novo currículo computacional inglês e 

quais objetivos se espera atingir por meio dele. 

 
 
Uma nova abordagem curricular para educação computacional na Inglaterra 
 

O novo currículo para educação computacional inglês também tem como objetivo 

preparar os educandos para a vida em uma sociedade permeada por tecnologias digitais. 

Porém, dessa vez, o elemento central não serão as aplicações e equipamentos, mas sim os 
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conceitos que sustentam as tecnologias digitais, de modo a fornecer aos educandos 

autonomia para compreendê-las, utilizá-las e explorá-las mais profundamente. 

Um dos primeiros indícios dessa mudança, visando a uma disciplina mais ampla e 

inclusiva, capaz de oferecer conhecimentos de longo prazo para que os educandos 

compreendam e se envolvam com as tecnologias digitais é a mudança do nome da 

disciplina: de TIC, do currículo anterior, para Computação, no documento de 2014. 

Aqui, o termo “Computação” não pode ser entendido como um sinônimo para 

“programação”, mas sim como uma maneira de se compreender os sistemas 

computacionais, como eles funcionam e como são projetados e programados. A 

programação não é o fim, mas sim um dos meios para se atingir esses objetivos. 

Ela também é um meio para se promover o “pensamento computacional”, definido pela 

Royal Society (2012, p. 29, tradução nossa) como 
 

o processo de reconhecer aspectos computacionais no mundo que nos cerca, e a 

aplicação de ferramentas e técnicas da Ciência da Computação para 

compreender e refletir sobre sistemas naturais e artificiais e processos. 

 

Esse pensamento computacional não pode ser entendido em um sentido limitador, 

como se fosse totalmente dependente das tecnologias: Wing (2008) o define como um tipo 

de pensamento analítico, que compartilha características com o pensamento matemático (as 

habilidades para solução de problemas), pensamento sistêmico (como projetamos e 

avaliamos sistemas complexos que operam sob restrições específicas) e pensamento 

científico. Assim, o pensamento computacional trata-se de uma maneira específica de se 

pensar e de se analisar uma situação ou um artefato, influenciando, inclusive, praticamente 

todas as áreas do conhecimento na atualidade. Se ele é cada vez mais ubíquo, é razoável 

argumentar que essa competência deva ser adicionada ao repertório de habilidades de 

raciocínio estimuladas no processo educacional, de modo a empoderar os estudantes para 

que possam participar do mundo contemporâneo (Wing, 2008). 

Grover e Pea (2013) argumentam que o pensamento computacional pode ainda ser 

entendido como uma espécie de letramento (no senso definido por Cope e Kalantzis 

[2009]), já que se refere às competências ligadas aos computadores, tão caros a essa nova 

era digital, e que permitem que um indivíduo se envolva – interprete (“leia”) e produza 

(“escreva”) – com as tecnologias digitais de uma maneira significativa.  

De certa maneira, a ideia de promover o desenvolvimento do pensamento 

computacional nos alunos foi antevista por um dos pioneiros no uso de computadores na 

Educação, Seymour Papert (1985). Sua proposta era estimular, ainda na década de 1980, o 

pensamento analítico (o qual ele chamava de “pensamento procedimental”) por intermédio 

da linguagem de programação Logo nas escolas. Contudo, durante a década de 1990, o ato 

de programar adquiriu um sentido mais restrito, uma atividade significativa apenas para 

uma minoria.  

Não podemos ignorar o papel da indústria da tecnologia educacional nesse declínio da 

programação nas escolas: Kafai e Burke (2013) observam como a ascensão dos softwares 
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educacionais distribuídos por meio de CD-ROMs teve um papel importante nessa mudança 

de foco. Essa nova tendência levou as escolas a modificarem suas visões e práticas, 

priorizando assim outros tipos de conhecimentos, baseados no ensino de aplicações 

produzidas externamente (Resnick et al., 2009; Kafai; Burke, 2013), afastando assim os 

alunos da programação e, consequentemente, do desenvolvimento do pensamento 

computacional dentro do processo educacional. 

Entretanto, durante a década de 2000, inicia-se um ressurgimento desse tema em 

contextos educacionais (Grover; Pea, 2013). Esse retorno do pensamento computacional às 

escolas é visto não só como uma forma de estimular a construção de conhecimentos 

significativos relativos às tecnologias digitais, mas também como uma maneira de se 

fomentar esse tipo de raciocínio, propiciando assim mais uma habilidade cognitiva para o 

repertório dos estudantes. 

É importante destacar que o argumento econômico desempenhou um papel marcante 

nesse “renascimento” do pensamento computacional e da programação na Educação. Como 

já levantado anteriormente, uma das preocupações que levou à reforma do currículo 

computacional inglês foi a falta de mão de obra britânica qualificada para o mercado de 

trabalho ligado à tecnologia; essa preocupação foi expressa, inclusive, por grandes 

empresas de tecnologia, como Microsoft e Google, que estiveram envolvidas na revisão e 

na elaboração do novo currículo computacional inglês (Dredge, 2014). Seguramente, esse é 

um elemento que não pode ser ignorado na análise do novo currículo computacional inglês: 

a influência de empresas privadas na elaboração desse documento certamente trará 

impactos ao processo educacional, porém, é impossível avaliá-los sem uma análise 

profunda dos resultados advindos da chegada desse novo currículo às escolas e, como se 

trata de um documento extremamente recente, o estabelecimento de qualquer posição sobre 

esse assunto torna-se arriscado no momento. 

Esse novo currículo computacional inglês, portanto, carrega uma grande influência do 

ressurgimento do pensamento computacional, focalizando-se nas bases conceituais que 

sustentam as tecnologias digitais ao invés dos artefatos tecnológicos em si. Contudo, isso 

não significa que estes serão banidos das salas de aula: a intenção, com essa nova 

disciplina, é produzir uma mescla entre conceitos fundamentais e habilidades e 

competências, de modo a fazer com que os saberes propostos pela disciplina sejam 

significativos para os estudantes em longo prazo e, ao mesmo tempo, conectados aos 

diferentes usos cotidianos das tecnologias. Essa nova visão está alinhada à de Almeida e 

Valente (2011, p. 16-17), quando afirmam que para ensinar é preciso,  
 

identificar a estrutura lógica de cada área do conhecimento, rever a noção de 

disciplina e seu lugar na escolarização, torná-la flexível e permeável de modo a 

incluir o conhecimento de senso comum que o aluno traz de seu contexto, da 

realidade tal qual percebe, de sua família, grupo de amigos e experiências do dia 

a dia. 

 

O uso da estrutura lógica de uma área do conhecimento previne uma dificuldade 
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discutida anteriormente: a necessidade de se acompanhar o avançado ritmo das inovações 

tecnológicas. Ao posicionarem os conceitos que sustentam a Computação no centro do 

currículo, os professores deixam de ser reféns dos artefatos tecnológicos (e deste avançado 

ritmo), podendo assim se concentrarem no domínio e no preparo de estratégias de ensino 

desses saberes conceituais. Isso não significa que esses professores não devam se atualizar; 

entretanto, esse processo poderá ocorrer em um ritmo menos frenético, permitindo assim 

que reflitam sobre suas práticas.  

Essa mudança não denota, porém, que os professores não devam receber suporte para 

promoverem esses novos saberes. Felizmente, a partir desse novo currículo, o governo 

inglês prevê um maior suporte para os professores em relação às tecnologias: Dredge 

(2014) destaca que o BCS receberá por volta de £ 1,1 milhão, tendo em vista o 

desenvolvimento de um programa de treinamento em Computação para professores de 

escolas primárias. Essa é uma medida de grande importância, especialmente ao 

considerarmos que uma estimativa da mesma BCS indicou que o déficit de professores 

ingleses de tecnologia preparados para o novo currículo é da magnitude de dezenas de 

milhares (Grout; Holden, 2014). 

Ademais, essa abordagem, que conecta conceitos básicos e habilidades e competências 

para a vida cotidiana, pode ser vista como uma maneira de empoderamento dos estudantes, 

permitindo que eles se envolvam com as tecnologias de maneira mais autônoma, sendo 

capazes de compreender como ela funciona, assim como de utilizá-las a seu favor. Gove, 

no mesmo discurso já citado anteriormente, apresenta a composição desse novo currículo 

computacional inglês: 
 

Nosso novo currículo ensina às crianças ciência da computação, tecnologia da 

informação e letramento digital: ensinando-as como programar, e como criarem 

seus próprios programas; não apenas como usar um computador, mas como um 

computador funciona e como fazê-lo funcionar em seu favor (Gove apud 

Dredge, 2014, tradução nossa) 

 

Ao invés de o currículo ser organizado ao redor de uma única perspectiva (como era o 

anterior, construído ao redor das TIC), essas diretrizes foram estruturadas em um tripé: 

Ciência da Computação, Tecnologia da Informação e Letramento Digital. Berry (2013) faz 

uma breve explanação sobre esses três aspectos: a Ciência da Computação pode ser 

compreendida como o centro da Computação, no qual os alunos aprenderão os princípios e 

os conceitos dessa área do conhecimento, sistemas digitais e programação. É importante 

perceber que ela lida com dois aspectos interligados: as ideias teóricas, que sustentam a 

área do conhecimento, assim como os aspectos práticos da programação. Permitir-se-á, 

então, que os estudantes usem as Tecnologias da Informação de modo a criarem seus 

próprios programas e sistemas. Por fim, há uma atenção especial em relação ao Letramento 

Digital
8
, que garante que os estudantes estejam aptos a se envolver com as tecnologias 

digitais de maneira competente, criativa e expressiva, conectando assim esses 

conhecimentos a outros campos, inclusive à vida cotidiana. 
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Ao mesclar conhecimentos teóricos e diferentes práticas, o novo currículo 

computacional inglês pode ser entendido como uma maneira de “tornar claras” as 

tecnologias digitais: para esses alunos, ela não será mais uma “caixa preta”, já que eles 

terão meios para compreendê-las e usá-las a seu favor. Esse processo pode ser, de certa 

maneira, relacionado ao processo de empoderamento de um letramento ‒ no sentido da 

teoria dos Multiletramentos (Cope; Kalantzis, 2009) ‒ já que, ao fim, os educandos estarão 

aptos a interpretar e a produzir significados por meio das tecnologias digitais. 

O que dizer, porém, sobre a experiência prática de ensino? Quais abordagens podem 

ser utilizadas para o desenvolvimento desse novo currículo computacional no processo 

escolar inglês? 

 
 
Como desenvolver esse novo currículo computacional? A criação de jogos 

como meio para o pensamento computacional 
 

Vários caminhos podem ser tomados para se explorar esses assuntos, alguns deles 

muito engenhosos, como o “Computer Science Unplugged” (Computer Science Unplugged, 

[S.I.]), um projeto desenvolvido pela Universidade de Canterbury, Nova Zelândia, que tem 

como objetivo o ensino da Computação sem o uso de aparatos tecnológicos. Nesse sentido, 

essa iniciativa pode ser vista como uma importante alternativa para a introdução à Ciência 

da Computação, já que ela não depende de habilidades de programação, mas busca o 

desenvolvimento de conceitos básicos de computação ‒ como algoritmos, representação de 

informações e pensamento computacional ‒ por meio de atividades físicas, objetos reais e 

interações sociais (Paul, 2014). Considerando que, de acordo com o novo currículo 

computacional inglês, alunos de 5 anos de idade deverão aprender sobre algoritmos e como 

criarem e depurarem seus próprios programas, essa pode ser uma escolha razoável, já que 

as habilidades e os conceitos desenvolvidos por meio dessa iniciativa se transformariam em 

uma sólida base para os conhecimentos computacionais. 

Contudo, Grover e Pea (2013), apesar de reconhecerem o valor desse tipo de atividade 

introdutória, argumentam que ela pode não ser tão proveitosa, por manter os alunos 

distantes de experiências computacionais cruciais, como a programação. Os autores 

definem que a programação não pode ser vista 
 

somente [como] uma habilidade fundamental da CC [Ciência da Computação] e 

[como] uma ferramenta chave que apoia as tarefas cognitivas relacionadas à PC 

[Pensamento Computacional] mas também [como] uma demonstração de 

competências computacionais (Grover; Pea, 2013, p. 40, tradução nossa). 

 

Assim, esse tipo de iniciativa que afasta os alunos da programação pode levá-los a 

desenvolverem uma visão idealizada (“romântica”) da computação, ou ainda impedi-los de 

se envolverem completamente com a área, já que a programação é uma prática crucial para 

esse campo do conhecimento. 
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Neste trabalho, propomos uma abordagem diferente para lidar com esse novo 

currículo, baseada em outra atividade: a produção de jogos digitais. Existem algumas 

razões que sustentam a escolha por esse método: primeiramente, jogos (tanto digitais 

quanto não digitais) são, em sua essência, sistemas (Salen; Zimmerman, 2003). Assim, 

compreender os jogos e como eles são projetados é um caminho para que se entendam 

sistemas, um dos conceitos cruciais para a Computação. Em segundo lugar, os videogames 

são uma forma cultural consolidada e uma parte significativa do capital cultural das 

crianças (Buckingham; Burn, 2007); somente esses argumentos já poderiam ser suficientes 

para justificar o estudo dos jogos digitais, de modo a empoderar os estudantes para que 

possam se envolver com essas obras e sua cultura. Contudo, é inegável a relação entre esses 

artefatos e a disciplina de Computação, por meio da programação, da modelagem 3D, da 

estruturação das regras, etc.  

Dessa maneira, eles podem ser explorados como um meio para se conectar essa 

disciplina à vida cotidiana dos alunos. Ademais, a posição ocupada pelos jogos digitais na 

cultura contemporânea jovem traz um argumento Construcionista. De acordo com essa 

teoria, o processo de aprendizagem é mais profundo e mais significativo se os aprendizes 

trabalham em projetos que lhes são pessoalmente significativos (Papert, 1985; Resnick et 

al., 2009). Como os jogos são um produto cultural de alto consumo entre os jovens, é 

razoável esperar que exista um interesse pessoal desses educandos no desenvolvimento de 

seus próprios jogos, tirando assim vantagem desse processo de aprendizagem significativa.  

Em terceiro lugar, os jogos digitais podem ser vistos como textos multimodais (Burn, 

2007) e capazes da construção de pontes entre os diversos conhecimentos presentes no 

currículo, conectando diferentes disciplinas ao redor do mesmo projeto. Nesse aspecto, os 

videogames podem se tornar um meio para atingir os papéis horizontal e vertical que se 

espera da Computação no Currículo Nacional Inglês, como demonstrado por resultados 

relevantes relativos à criação de jogos em contextos educacionais (Burn, 2007; 

Buckingham; Burn, 2007; Pelletier; Burn; Buckingham, 2010). 

Esses relatos do uso da criação de jogos nas escolas, no entanto, não estão baseados na 

área computacional do currículo, mas sim na educação midiática, campo que 

tradicionalmente tem sido mais ligado ao letramento e ao ensino das línguas maternas na 

Europa. A ênfase dessas iniciativas, portanto, não estava no pensamento computacional, na 

programação, ou mesmo no desenvolvimento de competências relacionadas às tecnologias 

digitais por si só. Ao contrário, relacionava-se com os aspectos culturais, críticos e criativos 

da exploração de textos midiáticos com jovens (Buckingham, 2007; Burn; Durran, 2007). 

Assim, podemos perceber um cenário extremamente amplo que, de certa maneira, 

segue as diferentes histórias das novas mídias apresentada por Manovich em “The 

Language of New Media” (Manovich, 2002). Uma delas acompanha o desenvolvimento do 

computador como um artefato computacional para processamento de informações, da 

concepção de Babbage da “máquina analítica” até o microcomputador moderno. Outra 

história atrela-se ao desenvolvimento das tecnologias de representação visual, do 

daguerreótipo de Daguerre até a câmera moderna e os aparatos das imagens em movimento. 

Nas escolas, podemos ver uma micro-história acompanhando esses padrões. 
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Professores de TIC seguiram os computadores como um processador de informação, 

enquanto educadores midiáticos assistiram à história da cultura visual. Quando as duas 

histórias convergem ao computador multimídia, uma crise acontece para ambas as 

comunidades. Professores de Computação têm boas teorias e pedagogias relacionadas ao 

processamento de informação e ao pensamento computacional; mas não possuem preparo 

para lidar com conceitos de cultura, narrativa e representação. Ao contrário, professores 

ligados aos letramentos e às mídias têm concepções e pedagogias adequadas para estes, mas 

não possuem meios para conceber as implicações de suas culturas e tecnologias 

representacionais se tornarem computáveis. 

A aspiração do software desenvolvido no projeto descrito nesse trabalho é unir essas 

comunidades. Para fazê-lo, os jogos digitais são explorados como uma forma cultural na 

qual a linguagem de programação se une à linguagem da narrativa e do design visual. De 

certo modo, é um exemplo de como a Ciência (da Computação) pode se unir às Artes e à 

Comunicação na Educação. 

Assim, no caso aqui explorado, foi utilizado o software MissionMaker
9
, desenvolvido 

durante o projeto “Making Games”, conduzido pelo Centre for the Study of Children, 

Youth and Media (Institute of Education, Londres), em colaboração com a empresa 

Immersive Education, em meados da década de 2000 (Burn; Durran, 2007; Pelletier; Burn; 

Buckingham, 2010). 

Contudo, antes de explorarmos a experiência prática com a criação de jogos digitais 

nas escolas e os resultados obtidos, é importante compreender, de maneira simplificada, 

como este software utilizado funciona e quais suas lógicas. 

 
 
Uma breve explanação sobre o MissionMaker 
 

Como mencionado anteriormente, o MissionMaker foi produzido como parte de um 

projeto de pesquisa, sob um escopo muito bem definido: preencher um vácuo existente 

naquele momento, quando os pesquisadores buscavam investigar o potencial da criação de 

jogos para o desenvolvimento de competências em contextos educacionais, mas as 

ferramentas eram limitadas ou dependiam demais de habilidades de programação. Ademais, 

criar um jogo que se parecesse com os jogos comerciais que os alunos jogavam em suas 

casas ‒ como os jogos tridimensionais em perspectiva em primeira pessoa ‒ era 

praticamente impossível sem o investimento de grande tempo, além dos conhecimentos 

complexos envolvidos, como modelagem 3D. 

Nesse sentido, o MissionMaker foi produzido para que os estudantes pudessem 

produzir jogos que se assemelhassem àqueles consumidos em sua vida cotidiana, porém 

sem dependerem desses conhecimentos, podendo assim focar outros aspectos do 

videogame, como a narrativa. Essa possibilidade permitiu que o software fosse utilizado em 

diferentes projetos interdisciplinares, conectando áreas do conhecimento como Inglês, 

Mídias e Artes (Buckingham; Burn, 2007). 

Assim, o programa tem como uma de suas características principais evitar uma 
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programação “pesada”, o que, contudo, não significa que as obras criadas por meio dele 

não demandem habilidades ligadas às tecnologias digitais, ou mesmo ao pensamento 

computacional. Isso é perceptível ao notarmos que os jogos são, em sua essência, sistemas 

(Salen; Zimmerman, 2003); ou seja, ao se criar um jogo, esse desenvolvedor deve, de 

alguma maneira, exercitar seu pensamento sistêmico. Dessa maneira, ainda que não tenha 

sido desenvolvido para esse fim, o programa pode ser utilizado de modo a fomentar as 

habilidades computacionais demandadas pelo novo currículo inglês, da mesma forma que 

pode conectá-las a outras disciplinas. Contudo, como se dá o desenvolvimento de princípios 

informáticos nesse software? 

O programa é composto por uma série de elementos pré-fabricados (salas, portas, 

objetos, objetos manipuláveis, personagens), que são disponibilizados ao usuário. O 

desenvolvedor do jogo também pode importar arquivos de mídia (sons, vídeos, imagens) 

para seu jogo, mas a dinâmica principal, como destacam Pelletier, Burn e Buckingham 

(2010), é criar a partir dos elementos pré-fabricados, estabelecendo relações entre eles. 

Essas relações são especificadas por regras lógicas produzidas através de uma programação 

rudimentar baseada em objetos, expressa através da simples forma condicional “se 

condição, ação”. Na figura 1, temos um exemplo de regra: “Se a porta é clicada, a porta se 

abre”. 

 

 
Figura 1: Regra criada no MissionMaker (Fonte: Elaboração própria dos autores) 

 

Uma das dinâmicas principais do MissionMaker é a criação de regras baseadas no 

conceito causa-efeito. Nesse sentido, esse processo pode ser visto como uma porta de 

entrada para compreender o conceito de algoritmo (uma sequência de instruções precisas e 

não ambíguas) e, consequentemente, para a programação, especialmente ao considerarmos 

o grande papel de importância do comando “se” (if) nessa prática. Ainda que a “linguagem 

de programação” do MissionMaker seja simples, ela não pode ser considerada fraca, já que 

jogos complexos podem ser criados nesse programa: essas regras podem ser combinadas 

em cadeias, propiciando assim um código cada vez mais sofisticado. 

É possível afirmar ainda que o software está alinhado à ideia de que um ambiente 

digital criativo para crianças deve seguir o padrão “piso baixo, teto alto” (Resnick et al., 

2009; Grover; Pea, 2013): deve ser fácil o suficiente para que um iniciante o use 

corretamente (piso baixo), mas ao mesmo tempo deve permitir que um usuário avançado 

consiga produzir obras cada vez mais complexas, satisfazendo suas demandas (teto alto). 

Neste âmbito, o novo currículo computacional inglês foi visto como uma oportunidade 

para realizar um novo projeto piloto, investigando como o software poderia ser utilizado à 

luz dessas novas diretrizes curriculares. Na seção seguinte, apresentaremos o projeto em si, 
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que foi realizado em duas escolas primárias localizadas em Londres, durante junho de 

2014.  

 
 
O Projeto Piloto 
 

O projeto aqui apresentado foi estruturado nos meses de abril e maio e executado em 

junho de 2014. Para ele, foram convidados dois professores que já possuíam experiências 

prévias de pesquisa nessa área. Ambos são professores ligados a escolas primárias (as 

quais, daqui em diante, serão referidas como escola A
10

 e escola B
11

), localizadas na cidade 

de Londres, e são os coordenadores responsáveis pelo ensino de tecnologia em suas 

escolas, acumulando assim a função de professor do ensino primário e a coordenação do 

ensino dessa disciplina.  

Foram realizadas, durante o mês de junho, três sessões de criação de jogos nesses dois 

diferentes contextos: duas na escola A, e uma na escola B, com duração de cerca de uma 

hora e meia cada uma das sessões. Contudo, as experiências foram organizadas de maneira 

diversa: enquanto na escola A elas foram preparadas como uma aula especial, composta 

apenas por estudantes interessados do Segundo Ciclo (do Terceiro ao Quinto Ano)
12

, na 

escola B o encontro foi realizado em uma aula regular ministrada para estudantes do 

Terceiro Ano. 

Antes das atividades em classe, os dois professores convidados para a experiência 

empírica participaram de um encontro com o grupo de pesquisa responsável pelo projeto. 

Foi realizado um debate sobre o novo currículo computacional inglês, bem como uma 

apresentação sobre o MissionMaker. Os professores também receberam cópias do software, 

podendo assim explorá-lo, e uma agenda de encontros foi organizada de modo a definir 

quais pesquisadores acompanhariam cada encontro. 

Em todos os casos, as sessões foram acompanhadas por ao menos um dos autores desse 

artigo, que também auxiliou os professores. Durante as aulas, os estudantes utilizaram o 

software e os pesquisadores puderam observar as atividades e realizar entrevistas com eles, 

buscando assim compreender suas decisões, ações e sensações em relação à experiência. 

Algumas atividades em papel e questionários também foram utilizados de modo 

complementar, oferecendo dados interessantes que possibilitaram uma análise mais 

profunda da experiência. 

Ainda que o desenvolvimento de habilidades de programação fosse um dos objetivos 

para ambos os professores, foi possível notar que eles utilizaram abordagens diferentes: na 

escola A percebeu-se um maior foco no estímulo aos alunos para que refletissem sobre os 

jogos digitais como uma forma cultural (ex: quais são as características que definem um 

jogo, ou os passos para se projetar um jogo) e qual as relações dos alunos com essa forma 

na vida cotidiana; já na escola B houve maior foco no desenvolvimento de princípios de 

programação por si só. Com essa diferença em mente, é importante compreendermos como 

as iniciativas se desenvolveram. 
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Caso da escola A 
 

Na escola A, os alunos que participaram do projeto encontraram os pesquisadores e a 

professora no laboratório de informática da escola. A sala foi composta por 22 estudantes, 

do Terceiro ao Quinto Ano. A primeira sessão começou com uma atividade em papel 

realizada em pares, na qual os estudantes foram instigados a pensar sobre seus hábitos de 

jogo e quais as características que definem um jogo. Após essa atividade, eles foram 

apresentados ao MissionMaker Classic e, apesar de a atividade introdutória ser realizada 

em pares, eles foram rearranjados em um esquema “um por um” (um aluno por 

computador) durante a experiência com o software. 

Essa introdução ao MissionMaker focou, em um primeiro momento, aspectos 

funcionais, de maneira a auxiliá-los a manipularem a interface, escolhendo e juntando os 

elementos pré-produzidos. Contudo, o professor optou por uma abordagem mais 

exploratória e menos “ensinada”: nesse sentido, a criação de regras (um dos elementos 

centrais para se realizar a ponte com os princípios de programação) não foi coberta por 

essas primeiras instruções. Após uma rápida adaptação à ferramenta, foi pedido aos alunos 

que começassem a pensar sobre uma narrativa e que começassem a desenvolvê-la. 

Infelizmente, alguns problemas técnicos, causados pela maneira na qual o programa foi 

instalado, começaram a ser notados e, apesar da rapidez para solucioná-los, esse processo 

tomou praticamente todo o tempo restante para essa primeira sessão. Assim, antes de 

finalizá-la, o professor pediu aos alunos que salvassem seu trabalho até o momento e que 

continuassem pensando sobre suas narrativas como tarefa para casa. 

As atividades em papel ofereceram um panorama interessante sobre a sala e sua visão 

sobre videogames. Foi possível perceber que todos possuem fortes laços com os jogos 

digitais, já que todos afirmaram jogá-los regularmente, e 21 dos 22 alunos admitiram jogar 

em ao menos duas plataformas diferentes, sendo o computador a favorita, como é possível 

perceber na figura 2: 
 

 
Figura 2: Incidência de uso das diferentes plataformas para jogar que os alunos da escola A preferem  

(Fonte: Elaboração própria dos autores) 
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Ainda que esses alunos estejam habituados ao consumo de jogos digitais, não se pode 

afirmar que eles possuam o mesmo conhecimento sobre videogames, em termos técnicos e 

culturais. Isso pode ser percebido a partir das respostas dadas para a questão “características 

que definem um jogo”, mostrada na figura 3: 
 

 
Figura 3: Incidência das características que um jogo deve possuir, de acordo com alunos da escola A (Fonte: 

Elaboração própria dos autores) 

 

De acordo com esses dados, percebemos que algumas respostas são muito específicas, 

especialmente no que diz respeito a jogos digitais, como gráficos, códigos de programação 

e modelos (os estudantes discorreram nesse caso e explicaram que se referiam aos modelos 

3D, apresentando assim domínio de vocabulário técnico), enquanto outras respostas são 

mais genéricas, como Emoção, Diversão, Missão. Essa discrepância pode ser um indício de 

que, apesar de todos os estudantes jogarem videogames, eles não possuem o mesmo grau de 

interesse e/ou letramento em relação a este assunto. 

A segunda sessão ocorreu em um intervalo de duas semanas, e os estudantes 

retomaram o trabalho iniciado anteriormente, continuando assim a elaboração de seus 

jogos. Contudo, a abordagem exploratória foi novamente utilizada e, ainda que os 

estudantes tenham conseguido desenvolver ambientes e narrativas complexas, eles não 

foram capazes de programar as regras e, portanto, seus jogos não foram finalizados. Alguns 

alunos, especialmente os mais velhos, tentaram superar essa dificuldade sozinhos, mas não 
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foram capazes de criar uma regra funcional. 

Assim, foi possível perceber alguns aspectos interessantes a partir dessa experiência. 

Primeiramente, ainda que todos os participantes fossem habituados ao consumo de jogos 

digitais, o nível de conhecimento e de interesse em relação a esse campo é altamente 

variável. Ademais, com relação ao desenvolvimento de princípios de programação, não 

importa quão habituados aos jogos digitais os alunos sejam, quando tratando de game 

design e de habilidades de programação, é preciso existir um maior suporte e orientação. 

Nesse aspecto, não podemos ignorar que a experiência aqui relatada foi uma situação 

atípica, na qual a sala de aula não era homogênea, já que havia alunos do Terceiro ao 

Quinto Ano. Nesse sentido, é possível argumentar que poderia ser difícil estabelecer uma 

abordagem eficaz para se explicar programação que satisfizesse todos os estudantes ali 

presentes, especialmente por conta da diferença de conhecimentos e idades. Em 

contrapartida, foi interessante perceber que essa impossibilidade de criarem as regras não se 

tornou um fator desmotivante para esses estudantes, pois eles se mantiveram focados em 

criar e explorar seus mundos e compartilhar suas experiências e escolhas com seus colegas. 

Mesmo com esse engajamento, não podemos afirmar que a iniciativa foi um sucesso, 

visto que o principal objetivo, o desenvolvimento de princípios de programação, não foi 

atingido. Da mesma maneira, seria um exagero taxar essa experiência como um fracasso 

completo: isso porque, mesmo sem concluírem seus jogos, os alunos puderam refletir sobre 

os videogames como artefatos culturais, desde os seus hábitos de consumo dessa mídia até 

a maneira como são produzidas e sua relação com a expressão e a comunicação de ideias 

por meio dos jogos. Assim, mesmo que não tenham sido capazes de construir 

conhecimentos sobre aspectos técnicos relacionados ao uso das tecnologias digitais, foi 

possível apresentar princípios das relações entre essas tecnologias, a cultura e a vida 

cotidiana. 

 
 
Caso da Escola B 
 

Em um aspecto comparativo, percebemos que a experiência desenvolvida na escola B 

em muito se difere dessa conduzida na escola A, descrita anteriormente. Na escola B, a 

iniciativa ocorreu em uma aula regular do Terceiro Ano, a qual teve como foco o 

desenvolvimento de princípios de programação. Ela foi realizada na sala de aula usada 

diariamente pelos estudantes, que se empregaram de laptops nas atividades propostas. 

Outra diferença foi a organização da sala: durante toda a aula, os alunos trabalharam em 

duplas. 

Assim como ocorrido na escola A, a aula se iniciou por uma atividade em papel. 

Contudo, ao invés de propor uma reflexão sobre os hábitos de jogo ou mesmo quais as 

principais características que um jogo possui, os alunos foram diretamente incentivados a 

pensar e propor uma breve narrativa para seus videogames. Isso foi feito por meio de um 

pequeno storyboard, composto por nove pequenos retângulos, os quais os alunos deviam 

preencher com desenhos e textos indicando o desenvolvimento de sua narrativa. Após 
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algum tempo para pensar e elaborar suas narrativas, os alunos foram apresentados ao 

MissionMaker, com especial atenção para aspectos funcionais nesse primeiro momento 

(como usar a interface, escolher os ambientes, etc.). 

Os alunos tiveram algum tempo para explorar o software e criarem o ambiente que 

haviam imaginado para seus jogos. Nesse caso, é importante destacar que houve um maior 

controle sobre o tipo de ambiente: os alunos foram limitados a criar mundos com, no 

máximo, quatro diferentes salas e não as povoarem com muitos elementos: apenas portas 

deveriam ser colocadas nesse primeiro momento. Após alguns minutos para essa tarefa, o 

professor chamou a atenção dos alunos para que fechassem seus computadores. 

Nesse momento, ele fez uma breve explanação sobre o tópico principal da aula: 

compreender o paradigma de condição-ação, uma das bases lógicas para a programação. 

Assim, inicialmente, pediu aos alunos que apresentassem alguns exemplos de ações 

condicionadas básicas. Após compreenderem a ideia, os alunos ofereceram exemplos como 

“se são 22 horas, meus pais me mandam para a cama”, ou “se sinto fome, como algo”. 

Na sequência, o professor organizou uma experiência mais próxima dos jogos digitais, 

mas ainda sem o uso de artefatos tecnológicos: baseando-se no capital cultural dos alunos, 

organizou uma espécie de teatro tendo como base o jogo Sonic: The Hedgedog (SEGA, 

1991). Nesse jogo, um dos elementos de desafio são espinhos ocultos, que surgem de 

acordo com a proximidade do personagem e, caso esse seja atingido, é punido com a perda 

de anéis ou mesmo de uma vida. A atividade realizada pelo professor foi baseada então 

nessa ideia: um aluno foi selecionado para representar Sonic, outros três para representar os 

espinhos e os outros alunos se transformaram no “código” do jogo. “Sonic” deveria passar 

correndo pela frente dos “espinhos” e, quando ele se aproximava, o “código” deveria 

comunicar aos espinhos que deveriam se revelar. Nessa dinâmica, quando o aluno 

representando Sonic estava afastado, os "alunos-espinhos" estavam agachados; quando 

“Sonic” se aproximava, a classe gritava e os “espinhos” se levantavam. 

Após essas atividades explanatórias, o principal objetivo da sala foi revelado: os 

estudantes deveriam criar ao menos uma regra no MissionMaker. O primeiro exemplo 

selecionado foi “se uma porta é clicada, essa porta abre”. Nesse momento, notou-se que 

alguns alunos rapidamente compreenderam o conceito e conseguiram criar a regra, 

enquanto outros precisaram de uma ajuda pontual para fazê-la. Contudo, ao final das 

atividades, todos os alunos foram capazes ao menos de criar e executar essa simples regra.  

Com o domínio desse conceito, os alunos foram incentivados a continuar o 

desenvolvimento de seus jogos, tornando os ambientes mais sofisticados através da adição 

de outros objetos e elementos. É importante destacar, ainda, que alguns alunos foram 

capazes de ir além na criação de regras, agregando outros elementos na criação dessas, 

como “se o jogador pega uma caixa, a porta fecha”, ampliando assim seu entendimento 

sobre o funcionamento do paradigma condição-ação. Um salto notado nessa extrapolação 

do exemplo inicial é a percepção de que não existe, necessariamente, uma ligação entre o 

objeto que define a condição e aquele que sofre a ação, elemento este crucial para o 

domínio desse conceito. 

Assim, podemos argumentar que a experiência conduzida na escola B obteve sucesso 
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no objetivo principal, já que pôde apresentar aos alunos alguns princípios de programação, 

ainda que a profundidade dos conhecimentos desenvolvidos na atividade tenham sido 

variáveis. Entretanto, apesar dos aspectos narrativos de um jogo terem sido utilizados como 

elemento inicial da atividade, eles não foram explorados continuamente, sendo perdidos 

após a explanação e o desenvolvimento das regras. Nesse sentido, é possível argumentar 

que a iniciativa da escola B não foi capaz de analisar os jogos com a mesma profundidade 

sob o prisma “cultural” que a iniciativa na escola A, já que os alunos não trabalharam tão 

profundamente os aspectos narrativos, ou mesmo refletiram sobre seus hábitos de consumo 

de jogos digitais. 

Se analisarmos ambos os casos apresentados, a criação de jogos se mostrou como uma 

importante estratégia para o trabalho de conceitos e mesmo atingir objetivos do novo 

currículo: os alunos refletiram sobre os videogames e seus hábitos de jogo, imaginaram 

narrativas para seus próprios jogos, exploraram o conceito de regras, definindo-as e 

implementando-as por meio do software disponibilizado, desenvolvendo assim princípios 

tanto para o entendimento sobre aspectos “técnicos” (o que são sistemas, lógica de 

programação) quanto “culturais” (como os jogos são usados, quais mensagens eles 

transmitem ‒ como esses artefatos digitais se conectam à cultura contemporânea) das 

tecnologias digitais. 

Se refletirmos sobre os resultados obtidos separadamente em cada caso, entretanto, 

veremos que em nenhum dos dois casos foi possível tratar de todos os aspectos com a 

mesma profundidade. Nesse sentido, esse projeto mostra como o desenvolvimento desse 

tipo de iniciativa não é trivial. Ainda que em ambos os casos os professores tenham 

utilizado o mesmo software, os resultados obtidos foram diferentes: na escola A, os alunos 

conseguiram refletir sobre a natureza dos jogos digitais e seu papel na cultura, mas não 

desenvolveram princípios de programação. Já na outra escola, os resultados foram 

praticamente opostos: os estudantes foram capazes de apresentar um domínio sobre os 

princípios de programação (causa-efeito, o funcionamento do comando se), mas houve 

pouco espaço para uma maior reflexão sobre os jogos na cultura e como estes se conectam 

a suas vidas. 

A partir desses resultados, podemos afirmar que a criação de jogos digitais pode atuar 

como um meio de promoção desse novo currículo computacional nos dois sentidos 

(“técnico” e “cultural”), porém, o desafio está em organizar uma experiência que equilibre 

esses dois aspectos, de modo a combiná-los na mesma iniciativa, integrando-os. 

A dificuldade desse equilíbrio reside no trabalho com os jogos digitais em uma 

interface entre diferentes saberes, como a Computação, os Letramentos e as Mídias. Como 

destacamos no trabalho, em geral os professores dominam um dos dois aspectos (“técnico” 

ou “cultural”) e acabam por priorizá-lo, em detrimento do outro. Dessa maneira, para que 

uma iniciativa trabalhe igualmente com ambos, favorecendo essa harmonia, é preciso um 

maior esforço interdisciplinar, uma colaboração entre professores de diferentes áreas. Nesse 

sentido, é necessário que esse tipo de trabalho seja promovido tanto a partir de atividades 

que envolvam a comunidade escolar, quanto a partir de uma política educacional que o 

facilite e o incentive. 
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Considerações Finais 
 

O novo currículo computacional inglês pode ser entendido como um esforço para 

alcançar um objetivo constante do processo educacional, mas que ainda não foi atingido: 

empoderar os educandos para conseguirem entender e se envolver com as tecnologias 

digitais de maneira responsável e criativa. Ele pode ser encarado como uma tentativa de 

corrigir os problemas que a educação tecnológica enfrentou historicamente, especialmente 

por se pautar pelo ensino focado na tecnologia em si (nos artefatos tecnológicos), ao invés 

de concentrar-se nos conceitos que sustentam esse campo.  

Para atingir esses objetivos acima descritos e contornar esses problemas, o novo 

currículo computacional inglês foca o desenvolvimento de uma base conceitual mais sólida, 

um movimento que pode ser compreendido como um retorno às origens do princípio do uso 

de computadores nas escolas, quando a programação possuía um peso maior.  Contudo, 

é preciso destacar que esse movimento não deve ser encarado como uma busca por uma 

valorização da técnica por si só. É preciso compreender que esses aspectos computacionais 

se conectam, são influenciados e impactam nas sociedades atuais. Dessa forma, o 

desenvolvimento do tripé de conhecimentos que sustenta essas novas diretrizes (Ciência da 

Computação, Tecnologia da Informação e Letramento Digital) não deve ser realizado de 

maneira isolada, como se fosse autossuficiente, mas sim dialogando com outras áreas do 

conhecimento, de modo a permitir que esses educandos possuam um domínio das 

tecnologias digitais suficiente para utilizá-la a seu favor, em diferentes contextos.  

E como promover esse currículo na prática? Nesse aspecto, defendemos que a criação 

de jogos em contexto escolar pode representar um papel, sendo um meio para o 

desenvolvimento das competências técnicas e culturais relativas às tecnologias digitais e, ao 

mesmo tempo, uma ponte para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares que 

trabalhem com diversos saberes. Nesse sentido, a criação de jogos pode ser vista como uma 

forma de explorar a Computação tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal do 

currículo como um todo. 

Assim, apresentamos o MissionMaker como um exemplo de software que pode 

promover essa aprendizagem por meio da criação de jogos, já que ele vem sendo utilizado 

com sucesso em diferentes projetos e vem sendo atualizado de modo a comportar conceitos 

computacionais cruciais a serem explorados a partir desse novo currículo. Por fim, também 

descrevemos a experiência do projeto piloto conduzido em duas escolas, no qual 

professores utilizaram esse software para explorar a criação de jogos em contextos 

educacionais visando ao desenvolvimento de princípios ligados à programação e à reflexão 

sobre a natureza dos jogos digitais e sua relação com a cultura. 

No projeto piloto, verificamos que a criação de videogames pode favorecer o 

desenvolvimento desse novo currículo, tanto com relação a aspectos “técnicos” (como a 

programação) quanto a aspectos “culturais” (como a relação entre artefatos digitais, 

sociedade e cultura). Entretanto, também foi perceptível a complexidade relativa à 

construção de uma iniciativa desse tipo, já que nos dois casos estudados um dos aspectos 
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sobressaiu ao outro. Nesse sentido, é preciso um maior trabalho interdisciplinar, que 

combine esforços de professores de diferentes áreas para que as experiências contemplem 

ambos aspectos de forma igualitária. 

É importante destacar, ainda, que o anúncio do novo currículo computacional em 2013 

foi visto como uma oportunidade para se produzir uma nova versão do MissionMaker 

(intitulada MissionMaker Core), criando assim um software capaz de trabalhar com 

aspectos computacionais mais avançados (e previstos no novo currículo), como operadores 

lógicos booleanos
13

. Atualmente, essa nova versão está sendo desenvolvida no London 

Knowledge Lab
14

 (um centro de pesquisas constituído por pesquisadores do Institute of 

Education e do Birkbeck College).  

Ela pode ser considerada atualização do software, que trará novas funcionalidades e 

permitirá a produção de jogos ainda mais sofisticados. Nesse sentido, trata-se de uma 

“reforma” na versão anterior, que mantém seu “piso baixo”, mas torna seu “teto” ainda 

mais “alto”, já que permitirá aos seus usuários a produção de regras mais complexas e, 

consequentemente, o desenvolvimento de conhecimentos mais profundos. 

Por fim, destacamos que esse trabalho de investigação sobre o uso da criação de jogos 

em contextos escolares necessita de uma continuidade: apesar do caráter motivacional que 

os jogos possuem e do sucesso de outras iniciativas educacionais que se utilizaram deles, 

Grover e Pea (2013) argumentam que eles têm sido subutilizados no desenvolvimento de 

habilidades relacionadas às tecnologias digitais, como o pensamento computacional. Dessa 

maneira, por conta da potencialidade identificada, é razoável esperar o desenvolvimento de 

mais experiências desse tipo, que explorem o potencial da criação de jogos e da 

aprendizagem. 
 

 

Notas 

 
1. Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelas bolsas concedidas a Bruno 

Henrique de Paula sob os processos 2012/20226-0 (No País) e 2013/19275-0 (Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior). 

Ao CNPq pela Bolsa Produtividade em Pesquisa, Processo 306416/2007-7. 
2. ICT, no original, referindo-se à “Information and Communication Technologies”, versão em inglês do acrônimo TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação). É importante destacar que, na Inglaterra, o termo ICT é usado para se 

referir ao uso de computadores, especialmente no contexto escolar. 
3. “Computational thinking”, na literatura especializada em língua inglesa. 
4. Comparativamente, os dois primeiros anos da educação compulsória inglesa seriam equivalentes à Pré-escola e ao 

Primeiro Ano do ensino regular brasileiro.  
5. Nesse trabalho, utilizaremos videogames como um termo análogo a jogos digitais. Em ambos os casos, não é feita 

distinção quanto ao suporte (computadores, plataformas móveis ou consoles) utilizado para a fruição dos artefatos.  
6. Uma linha do tempo apresentando os principais desenvolvimentos relacionados à Computação nas escolas inglesas 

pode ser encontrada no relatório “Shut down or Restart? The way forward for computing in UK” (Royal Society, 2012). 
7. British Computer Society, no original 
8. Para maiores discussões sobre o Letramento Digital, ver Lankshear e Knobel (2008). 
9. http://magicalprojects.co.uk/ 
10. Escola pública, com alunos da Educação Infantil até o Sexto Ano, que atende por volta de 600 alunos. 
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11. Escola pública que também recebe fundos de uma ordem religiosa, com alunos da Educação Infantil até o Sexto Ano 

(30 alunos por sala). 
12. Por Segundo Ciclo, nos referimos ao Key Stage 2. Da mesma maneira, o Terceiro Ano inglês é análogo ao Segundo 

Ano do ensino brasileiro, assim como o Quinto Ano inglês é análogo ao Quarto brasileiro. 
13. São operadores lógicos utilizados em comandos condicionais para combinar duas ou mais condições em um único 

comando, que retorna uma resposta booleana (verdadeiro ou falso). Os mais comuns são “E” (retorna verdadeiro se 

todas as condições testadas forem verdadeiras, e falso, se ao menos uma delas for falsa), “OU” (retorna verdadeiro, se 

ao menos uma condição for verdadeira, e falso, se todas forem falsas) e “NÃO” (é a negação da condição; retorna o 

oposto da condição original). Para maiores informações, vide Fisher, Perkins, Walker e Wolfart (2003). 
14. http://www.lkl.ac.uk. 
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