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Figura 1: Imagem promocional do SBGames Kids&Teens.

Resumo

O artigo descreve e discute a concepção, a organização e o desen-
volvimento do SBGames K&T. O objetivo foi criar um evento di-
recionado para crianças e adolescentes, sendo eles os mentores, os
organizadores e; os pesquisadores, os apoiadores, mediadores, fa-
cilitadores dessa realização. Ao colocar o protagonismo nas mãos
das crianças e adolescentes objetivamos melhor conhecer o que eles
desejam, seus principais interesses e a forma como os jogos inte-
gram o seu viver e conviver. Buscamos ainda, do ponto de vista
da educação, compreender usos e possibilidades educacionais dos
games. O evento foi acompanhado de pesquisa de natureza ex-
ploratória e abordagem qualitativa e quantitativa e fez uso do mé-
todo cartográfico de pesquisa intervenção, proposto por [Kastrup
2007] e [Kastrup 2008], por meio do qual fomos cartografando o
percurso, buscando pistas e, junto como as crianças e adolescen-
tes, construindo essa jornada de conhecimento. Como instrumen-
tos utilizamos questionários, observação participante, registros em
foto, áudio, texto e vídeo. Os dados produzidos foram analisados a
partir da análise textual discursiva ([Moraes 2003] e [Galiazzi and
Moraes 2011]), sendo interpretados a partir do referencial teórico.
Como resultados quantitativos o evento envolveu 47 pessoas na or-
ganização, teve 1400 participantes, distribuídos entre as mais de 40
atividades. Como resultados qualitativos mapeamos e identificamos
o protagonismo, o engajamento e a responsabilidade das crianças e
adolescentes no evento; o desenvolvimento da autonomia, autoria
e da criatividade; condutas de colaboração e de cooperação num
diálogo produzido entre crianças, adolescentes, pais, escolas, estu-
dantes da graduação, mestrado e doutorado e pesquisadores. Assim
como também destacamos as controvérsias, ou seja as tensões ocor-
ridas nesse processo e como elas foram discutidas e superadas.
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1 Introdução

Os games são cada vez mais presentes no cotidiano de crianças e
adolescentes em todo o mundo, o que contribui para que a Cultura
Gamer se expanda de forma vertiginosa. Entretanto, as instituições
educacionais, que são historicamente e socialmente reconhecidas
como responsáveis pela educação dessas crianças e adolescentes,
vivem uma crise no que se refere ao processos de ensino e de apren-
dizagem, sendo que a organização dos tempos e espaços escolares,
os “métodos de ensino”, as práticas pedagógicas e as tecnologias
utilizadas, muitas vezes remontam aos séculos XVIII, XIX e XX,
resultantes de uma cultura pré-digital. Isso tem dificultado a atribui-
ção de sentidos (por essa cultura gamer) à escola e a sua relevância.
Enquanto isso, educadores, incluindo professores e pais, parecem
confusos e com dificuldades em compreender essa nova cultura,
cuja ação e interação são fundamentalmente dinâmicas e instantâ-
neas. Além disso, essas ações e interações tem se constituído como
forma de socialização híbrida e multimodal, que se dá por meio de
encontros online - onde os sujeitos se organizam por guildas, clãs,
comunidades, ao jogar, por exemplo, Massive Multiplayer Online
Role Play Game (MMORPG) - e por meio de encontros presenciais
físicos - ao jogar RPG de mesa, em fliperamas e lanhouses, além
das festas LAN (Local Area Network). Assim, o jogar tem possibi-
litado a criação de laços sociais, que se constituem e se desfazem,
dependendo dos interesses. Em função dessa forma de agregação,
em rede, fluída, a relação com sistemas hierarquizados, como a es-
cola, por exemplo, nem sempre é tranquila. A Cultura Gamer é
um fenômeno que se desenvolve no contexto da tecnocultura con-
temporânea, no contexto dos jogos de videogame que não se res-
tringem mais a máquinas específicas como fliperama, consoles ou
computadores pessoais, mas se prolongam no contexto da mobili-
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dade, em tablets e smartphones, de forma que os games podem ser
encontrados nos mais variados formatos e para diferentes disposi-
tivos e plataformas tecnológicas digitais. Eles engajam os sujeitos
num mundo de ficção, imaginação e fantasia, possibilitando inte-
ratividade, imersão, narrativa, agenciamento, diversão, entre outros
elementos que contribuem para esse engajamento. Esses elementos
estéticos, narrativos e funcionais dos games estão impulsionando
o surgimento de uma ampla gama de fenômenos que precisam ser
investigados por diferentes áreas do conhecimento, principalmente
a educação. Em 1994 [Papert 1994, p. 11] referiu: “com uma dili-
gência e vivacidade que a escola raramente consegue gerar, muitos
estudantes tornaram-se intensamente envolvidos em aprender as re-
gras e estratégias do que pareceu, à primeira vista, ser um processo
muito mais exigente do que qualquer tarefa de casa. Eles defini-
ram a disciplina como “videogame” e o que estavam fazendo como
“brincando”.“.

Assim, o que podemos aprender com a Cultura Gamer? O que as
crianças e os adolescentes tem para nos dizer sobre o que desejam,
seus principais interesses e a forma como os jogos integram o seu
viver e conviver? Quais seriam os usos e possibilidades educacio-
nais dos jogos? Foi a busca por respostas a essas problemáticas que
originou o SBGames K&T, que será apresentado a seguir.

2 SBGames K&T

O objetivo principal que resultou no SBGames K&T (Kids and Te-
ens) realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUC-RS), durante o SBGames 2014, foi criar um evento
direcionado para crianças e adolescentes, sendo eles os próprios
mentores, organizadores do evento e; os pesquisadores, os apoia-
dores, mediadores, instigadores, facilitadores dessa realização. Ao
colocar o protagonismo nas mãos das crianças e adolescentes ob-
jetivamos melhor conhecer o que eles tem para nos dizer sobre o
que desejam, seus principais interesses e a forma como os jogos
integram o seu viver e conviver.

O planejamento e organização do evento teve início com a parti-
cipação de duas pré-adolescentes e dois professores-pesquisadores.
A partir de uma conversa inicial surgiu a proposta da organização
por meio da constituição de Clãs – um Clã Global, responsável pela
organização geral do evento e Clãs Regionais (Sul, Sudeste, Nor-
deste, Centro-Oeste, Norte), responsáveis por organizar atividades
regionais para participação no evento. Para auxiliar nesse processo,
foi criado no dia 10 de novembro de 2013, um grupo na Mídia So-
cial Facebook , denominado SBGames K&T. Por meio desse grupo
deu-se início ao processo de constituição dos Clãs Regionais.

Como a proposta foi de acompanhar o evento pela pesquisa, uma
das primeiras ações do grupo (protagonizada pelos professores-
pesquisadores, mas construída e validada com as crianças e adoles-
centes), consistiu na criação de dois formulários (um direcionado às
crianças e adolescentes e outro direcionado aos pais e professores)
a serem compartilhados nas mídias sociais, a fim de melhor co-
nhecer o que esses públicos gostariam que houvesse nesse evento.
Paralelamente a essa ação, deu-se início a realização de encontros
presenciais físicos do Clã Global e do Clã Sul, a fim de construir
o que viria a ser o SBGames K&T, o que resultou nas seguintes
atividades:

• TALKS – diálogo com pesquisadores envolvendo temáticas
como violência, ética, gênero, vício, relacionamento, dentre
outras presentes nos jogos e que preocupam principalmente
aos pais. Esses talks foram mediados pelas crianças e adoles-
centes.

• MINICURSOS Especialistas – minicursos sobre GameMaker,
Unity, Construct2, MMO’s, ARIS Game, Scratch, Microsoft
Kodu, Minecraft, entre outros, realizados por estudantes dos
cursos de jogos digitais, mestrandos, doutorandos e professo-
res, direcionadas para os K&T, professores e pais. A Figura 2
mostra parte de um minicurso ministrado por dois estudantes
de graduação.

• OFICINAS de Jogos - com jogos selecionados pelos K&T,
realizadas por K&T e, direcionada para Pais e Professores. A

Figura 2: Minicurso sobre desenvolvimento de jogos ministrado
por estudantes de graduação. Fonte: arquivo pessoal do autor
(2014).

Figura 3: Oficina desenvolvida e apresentada por crianças e ado-
lescentes. Fonte: arquivo pessoal do autor (2014).

Figura 3 captura a apresentação de uma oficina ministrada por
um grupo de crianças e adolescentes.

• RELATO de experiências no uso de jogos. A Figura 4 é parte
de um dos relatos de experiência na utilização de Jogos Digi-
tais em Sala de aula.

• Sessão K&T (individual ou grupo).

• Sessão Escolas & Professores (cooperação entre escolas -
professores e alunos). A Figura 5 mostra a chegada de um
dos grupos das escolas participantes ao estande do SBGames
K&T no evento geral.

• MESA REDONDA com crianças e adolescentes sobre suas
vivências no mundo dos games. A Figura 6 retrata a realiza-
ção de uma das mesas redondas do evento.

Como surgiram muitas dúvidas sobre esse processo, para cada op-
ção foi criado um roteiro, a fim de orientar a elaboração das pro-
postas.

As propostas foram avaliadas por uma equipe composta por crian-
ças, adolescentes e professores-pesquisadores.

Além dessas atividades, outras foram pensadas, no entanto, algu-
mas delas já estavam programadas para ocorrer no âmbito do SB-
Games geral e outra descartadas em função do custo, tais como:
Sessão com youtubers e MinecraftCave.

Além dessas atividades foi desenvolvido, com os K&T, o Alternate
Reality Game – ARG [Carolei and Schlemmer 2015], envolvendo
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Figura 4: Relato de utilização de Jogos Digitais em sala de aula.
Fonte: arquivo pessoal do autor (2014).

Figura 5: Chegada do grupo de alunos de uma das escolas partici-
pantes para registro no estande do SBGames K&T. Fonte: arquivo
pessoal do autor (2014).

Figura 6: Mesa redonda com crianças e adolescentes, mediada
por professores e pesquisadores. Fonte: arquivo pessoal do autor
(2014).

Figura 7: Adolescente buscando pistas do ARG dentro do Museu
de Ciência e Tecnologia da PUC-RS. Fonte: arquivo pessoal do
autor (2014).

Figura 8: Recepção dos participantes que terminaram o ARG.
Fonte: arquivo pessoal do autor (2014).

as experiências existentes no Museu de Ciência e Tecnologia da
PUC-RS. O ARG utilizou elementos de realidade misturada e de re-
alidade aumentada, num processo pervasivo e ubíquo, no qual uma
narrativa fictícia instigava e apoiava uma exploração aprofundada
do espaço físico. Esse aplicativo, por meio da narrativa, engajava
os participantes a entrar num jogo de “caça as pistas” (marcadores
específicos) relacionados a determinadas experiências do Museu,
as quais ao serem encontradas, provocavam o aparecimento de um
fantasma (modelo 3D do cientista Einstein) que apresentava o de-
safio narrativo. A partir do desafio, o aplicativo convidava os parti-
cipantes a aprofundar sua explicação daquele fenômeno observado
no museu e, ao final, apresentar sua própria explicação. A Figura 9
destaca o Fantasma Virtual de Albert Einstein e a Figura 10 mos-
tra dois jogadores interagindo com o aplicativo após encontrar mais
uma pista.

A abertura do evento também organizada pelos K&T envolveu um
esquete com a participação do Fantasma do Einstein e a Caça-
Fantasmas, numa combinação de vídeo (Einstein) e participação
presencial física da Caça-Fantasmas. A Figura 11 mostra parte da
equipe envolvida no ARG.

Para compreender o processo, em seu percurso de desenvolvimento,
nos fundamentamos nos conceitos teóricos a seguir apresentados.
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Figura 9: Fantasma Digital de Albert Einstein sobreposto à pista
encontrada. Fonte: arquivo pessoal do autor (2014).

Figura 10: Interação de dois participantes do ARG com o aplica-
tivo após localizarem as pistas. Fonte: arquivo pessoal do autor
(2014).

Figura 11: Parte da equipe envolvida no ARG. Fonte: arquivo pes-
soal do autor (2014).

3 Imersão e enação e a perspectiva da
TAR

A imersão é a sensação que nos faz sentir parte de um determinado
ambiente, como se estivéssemos “dentro”, “mergulhados”, “inseri-
dos” naquele universo, sendo esse o sentimento de pertencimento a
uma realidade. De acordo com [Murray 2003], experiências imersi-
vas podem ocorrer em diversos suportes, desde a literatura às novas
mídias. Ela cita, como exemplo, a obra Don Quixote de La Man-
cha, dizendo que de tanto querer vivenciar as aventuras lidas nos
livros, a sua mente ficou impregnada com fatos imaginários e pas-
sou a acreditar serem reais. “A experiência de ser transportado para
um lugar primorosamente simulado é prazerosa em si mesma (...).
Referimo-nos a essa experiência como imersão” [Murray 2003, p.
102]. [Murray 2003] ao estudar a imersão utiliza o termo agency
(função de agente) para conotar a sensação experienciada por um
sujeito quando uma escolha ou decisão sua resulta em alguma ação
significante. [Schlemmer and Backes 2015] compreende por imer-
são a sensação de estar “dentro”, mergulhado, envolvido por um
universo que se apodera de toda a nossa atenção, da nossa mente,
de forma que nos sentimos parte integrante. Portanto, uma relação
de pertencimento aquela realidade, o que nos possibilita “viver uma
experiência”. No entanto, ao falarmos em imersão, ao viver uma
experiência, o que emerge? Para [Varela 2005], a interpretação e
conhecimento são resultados emergentes (no sentido de emergir)
da ação-no-mundo ou atuação. De forma que, a maior capacidade
da cognição vivente consiste em grande medida em fazer questões
relevantes em cada momento da nossa vida. Essas, não são prede-
finidas, mas sim enatuadas: emergem da ação-no-mundo (atuação)
e o relevante é o que nosso sentido comum julga como tal, sempre
dentro de um contexto [Varela 2005, (p. 89] Assim, conhecedor e
conhecido, sujeito e objeto, se determinam um ao outro e surgem
simultaneamente. A ideia de cognição enativa propõe um caminho
intermediário para transcender ambos extremos: sujeito e objeto se
definem mutuamente e são correlativos.

[Carolei and Tori 2014], partindo tanto da ideia de Agência como de
imersão de Murray, destacam a importância da diversão que propõe
que seria um aspecto importante para a transformação proposta por
Murray. Ou seja, a imersão (mergulho), a agência (ação) promovem
uma experiência que pode ser transformadora ou não se nos for
diversa, ou seja se nos tirar do cotidiano e não apenas reproduzir
aquilo que estamos acostumados e acomodados.

Mais recentemente, a Teoria Ator-Rede, desenvolvida por Latour,
Law e Callon, de certa forma, também reconhece essa codetermi-
nação sujeito-objeto, ao dar ênfase a participação dos não humanos
– objetos e quase objetos nas relações sociais, apresentando-se as-
sim como uma alternativa aos binarismos da modernidade ao evitar
toda a visão compartimentalizada da realidade.

Nessa perspectiva a TAR [Latour 2012] traz uma nova compreensão
do que é social, ao apresentar a ideia de que se os seres humanos
estabelecem uma rede social não porque eles interagem apenas com
outros seres humanos, mas é porque interagem com outros materi-
ais também. Assim, por social entende-se a rede de atores humanos
e não humanos, sendo compreendido como ator, qualquer pessoa,
coisa, (quase) objeto, instituição que produz agência, que tenha sua
participação percebida, ainda que indiretamente, na(s) rede(s). Os
atores não humanos também interferem nos acontecimentos, na cri-
ação de significados – eles atuam na esfera reflexiva e simbólica.
Nesse contexto, a Rede é compreendida na perspectiva da ideia de
rizoma, como algo vivo, mutável – fluxos, circulações, alianças, e
movimentos de uma série de elementos animados e inanimados e
não como entidade fixa, reduzida a um conjunto de atores. Assim,
a rede é o movimento associativo que forma o social, é antes um
instrumento de análise, do que objeto dela. A perspectiva do binô-
mio Ator-Rede propõe que o ator nunca age sozinho. Ao agir ele é
influenciado (constituído) pelas redes nas quais têm conexões e, ao
mesmo tempo, pode representar essas redes, parte de seus atores,
bem como influenciá-las. Dessa forma, nunca fica totalmente claro
quem está atuando, agindo. O ator é ao mesmo tempo construtor
e receptor das redes. Neste cenário, por híbrido se entende a mis-
tura entre diferentes elementos, a qual resulta num novo elemento
composto dos anteriores. O híbrido é constituído por múltiplas ma-
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trizes, misturas de natureza e cultura, portanto, a não separação
entre cultura/natureza, humano/não-humano, etc. De acordo com
[Schlemmer 2014], trata-se de ações e interações entre atores hu-
manos e não-humanos, em espaços de natureza analógica e digital,
num imbricamento de diferentes culturas (digitais e pré-digitais),
constituindo-se em fenômenos indissociáveis, redes que interligam
naturezas, técnicas e culturas.

Essa perspectiva teórica fundamentou a compreensão do percurso
desenvolvido, considerando o contexto metodológico apresentado
a seguir.

4 Metodologia

A pesquisa é de natureza exploratória e abordagem qualitativa e
quantitativa, inspirada no método cartográfico de pesquisa inter-
venção ([Kastrup 2007] e [Kastrup 2008]), por meio do qual fo-
mos cartografando o percurso trilhado no processo de criação e
desenvolvimento, buscando pistas e, juntamente com as crianças
e adolescentes, construindo essa jornada de conhecimento. Como
instrumentos utilizamos questionários, observação participante, re-
gistros em foto, áudio, texto, vídeo das reuniões de organização,
compreendendo desde a concepção do evento até o seu desenvolvi-
mento final, incluindo avaliação. Os dados produzidos foram ana-
lisados a partir da análise textual discursiva [Galiazzi and Moraes
2011], tendo como fundamentação teórica os conceitos de imersão
e enação, envolvendo atores humanos e não-humanos (Teoria Ator-
Rede), onde descrevemos os momentos de rastreio, toque, pouso e
reconhecimento atento do processo todo.

4.1 O Método Cartográfico como inspiração

O método cartográfico de pesquisa e intervenção está presente não
só como metodologia da pesquisa, mas também como método ins-
pirador do desenvolvimento de novas práticas que estejam alinha-
das a necessidade de compreender o fenômeno das aprendizagens
na sua complexidade – social, política, cognitiva, afetiva e tecnoló-
gica [Schlemmer and Lopes 2016]. O método cartográfico proposto
por [Deleuze and Guattari 1995] tem sido explicitado e investigado
no Brasil por [Kastrup 2007] e [Kastrup 2008], [Passos et al. 2009].
Resumidamente, segundo [Kastrup 2007], a cartografia é um mé-
todo que visa acompanhar um processo, e não representar um ob-
jeto. Em linhas gerais, trata-se sempre de investigar um processo
de produção, sem buscar estabelecer um caminho linear para atin-
gir um fim. “A cartografia procura assegurar o rigor do método sem
abrir mão da imprevisibilidade do processo de produção do conhe-
cimento, que constitui uma exigência positiva do processo de inves-
tigação ad hoc” [Kastrup 2007, p. 19]. Sua construção caso a caso
não impede que se procure estabelecer algumas pistas que têm em
vista descrever, discutir e, sobretudo, coletivizar a experiência do
cartógrafo. A atenção cartográfica é definida como concentrada e
aberta, caracterizando-se por quatro variedades: o rastreio, o toque,
o pouso e o reconhecimento atento. De acordo com [Schlemmer
and Lopes 2016], apesar do método proposto por Kastrup estar ori-
entado para a prática da pesquisa em ciências humanas, a potência
desse método está sendo investigada para acompanhar processos de
aprendizagem em contextos de hibridismo, multimodalidade e ubi-
quidade, bem como a possibilidade de apropriação do método por
professores e estudantes em seus próprios percursos de aprendiza-
gem. Dessa forma, o interesse dos autores tem sido de explorar al-
guns elementos relacionados à cultura híbrida, multimodal e ubíqua
e os novos regimes de ação, participação e socialização da experi-
ência. Para tanto, no contexto da criação e desenvolvimento desse
evento, procuramos produzir e provocar experiências de aprendiza-
gem inspiradas nos movimentos da atenção cartográfica. Diferen-
temente de uma cartografia clássica (mapeamento) a ideia foi de
provocar experiências estéticas e/ou informacionais para a produ-
ção de sentidos sobre o que estava sendo desenvolvido. O objetivo
dessa experiência foi de ativar a sensibilidade e a cognição como
funções da inteligência, e o registro e compartilhamento como fun-
ções da sociabilidade.

Suportados pela metodologia acima explicitada e fundamentados
nos conceitos anteriormente apresentados, os dados produzidos fo-

ram analisados, o que nos permitiu chegar aos resultados e consi-
derações que serão apresentados na próxima seção.

5 Resultados e Considerações Finais

No processo de cartografia-intervenção do percurso da criação e de-
senvolvimento do SBGames K&T e do ARG [Carolei and Schlem-
mer 2015], realizado no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-
RS, dados foram produzidos e analisados, o que nos possibilitou
chegar nos seguintes resultados qualitativos:

O Rastreio (varreduras do campo) envolveu todo o processo inicial
de busca de informações para construir o evento, tais como: a cri-
ação de formulários que foram compartilhados nas mídias sociais,
criação de grupo no Facebook; reuniões presenciais físicas.

O toque (aciona o processo de seleção) envolveu a seleção de ele-
mentos encontrados durante o rastreio, o que nos possibilitou co-
nhecer o que o público desejava ver no evento, seus principais inte-
resses e indícios sobre a forma como os jogos integram o seu viver
e conviver.

O pouso (parada - zoom) envolveu, a partir da seleção anterior, re-
alizar o planejamento das atividades que comporiam o evento, in-
cluindo o desenvolvimento do ARG.

O reconhecimento atento (reconfiguração do campo perceptivo),
envolveu a visão geral do evento como um todo, incluindo o ARG
em seu processo de realização.

Durante o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento,
tanto considerando o evento SBGames K&T, bem como a criação
e desenvolvimento do ARG [Carolei and Schlemmer 2015], mape-
amos e identificamos o protagonismo, o engajamento e a respon-
sabilidade das crianças e adolescentes, em menor e maior grau de-
pendendo da situação. Observamos um maior protagonismo, enga-
jamento e responsabilidade nos seguintes momentos: definição da
forma de organização (Clãs) para criação do evento, definição do
momento de abertura do evento, proposição de oficinas de jogos
para pais e professores, definições sobre o ARG e durante a reali-
zação do evento. Por outro lado, um menor protagonismo, engaja-
mento e responsabilidade na organização das reuniões presenciais
físicas (cujo limite de concentração do grupo era de no máximo
1h), no desenvolvimento do formulário, na análise das propostas e
na definição do que seria selecionado para o evento. Um fator a
considerar é que essa foi a primeira experiência do grupo de crian-
ças e adolescentes na organização e desenvolvimento de um evento,
dessa forma, a disciplina e a responsabilidade foram sendo desen-
volvidas durante o processo. Ainda com relação a responsabilidade,
essa foi melhor evidenciada no momento da realização do evento e
nas situações onde eles participavam diretamente, ou seja, abertura,
oficinas de jogos, mesas redondas.

A autonomia, a autoria e a criatividade foram necessárias para que,
tanto o evento, quanto o ARG fossem possíveis. Dessa forma, fo-
ram percebidas em diferentes momentos, se manifestando em maior
grau na desenvolvimento e realização do momento de abertura, das
oficinas de jogos, na construção do ARG.

Condutas de colaboração e de cooperação surgiram principalmente
nos diálogos e ações realizadas envolvendo as crianças e adolescen-
tes, estudantes da graduação, mestrado e doutorado e pesquisado-
res, relacionadas a concepção do evento e do ARG. Entretanto, ten-
tativas de coação também foram identificadas nesse processo, tanto
entre os integrantes do grupo de crianças e adolescentes, quanto
entre esses e estudantes da graduação, mestrado e doutorado e pes-
quisadores. É importante mencionar que esse grupo de crianças e
adolescentes passaram a participar de reuniões do Grupo de Pes-
quisa Educação Digital (GPe-dU/CNPq), na universidade, desen-
volvendo um sentimento de pertencimento.

A colaboração foi identificada entre os atores anteriormente citados,
os pais e escolas, principalmente, na adesão ao evento, bem como
na participação durante os dias em que ocorreu.

Nesse processo, a imersão e enação aconteceu na medida em que
todos se envolveram sejam nas diversas atividades, seja no “cír-
culo mágico” do ARG, e a diversão também, no sentido que se
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Figura 12: Grupo de participantes do SBGames K&T esperando
para jogar o ARG no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS.

vivenciou algo totalmente novo do que se espera de um evento mas
ainda há pontos que precisam de maior atenção no sentido de dar
maior visibilidades aos processos e consciência das ações e viven-
cias experimentadas para que elas possam ser melhor aproveitadas
a aprimoradas. Muitas vezes as crianças e adolescentes e mesmo
os adultos aprendem tanta coisa no processo, mas não se dão conta
disso, pois não tem um momento recursivo posterior.

As principais controvérsias ou tensões surgiram relacionadas à as-
suntos mais polêmicos discutidos nas reuniões para a organização
do evento (definição do tipos de atividades e de como seriam, prin-
cipalmente o momento de abertura) e no design do game e a sua
experimentação. Na criação do ARG houve disputa de poder, de
ambas perspectivas: pedagógicas e tecnológicas digitais, pois os
envolvidos julgavam-se “especialistas” e muitas vezes se equivo-
cavam por não compartilhar e não discutir suficientemente, o que
estavam planejando e desenvolvendo. Isso ocorreu também pela
questão do tempo, ao final, restavam somente 4 meses para o de-
senvolvimento do ARG, o que resultou num aligeiramento do pro-
cesso. O grande aprendizado foi lidar com isso.

Como resultados quantitativos o evento teve uma organização em
forma de clãs regionais, com 32 pessoas do Clã Sul (9 crianças
e adolescentes, 4 pesquisadores, 7 doutorandos, 4 mestrandos e 8
bolsistas de IC) e 15 do Clã Sudeste (8 crianças e adolescentes, 1
pesquisador, 2 professores de escola pública, 2 professores de es-
cola privada e 2 professores universitários). Foram 1400 partici-
pantes, distribuídos entre as mais de 40 atividades (talk, oficina de
jogos, minicursos especialistas, mesas redondas, relato de experi-
ência), além do ARG [Carolei and Schlemmer 2015], desenvolvido
no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS e que foi experi-
enciado por 183 crianças e adolescentes, organizados em 25 gru-
pos. A Figura 12 mostra um dos grupos que participou do ARG.
As Figuras 13 e 14 mostram as diferentes audiências dos cursos do
SBGames K&T.

Nesse contexto, o SBGames K&T possibilitou estabelecimento de
relações com os diferentes níveis de ensino, bem como com a pes-
quisa, da seguinte forma:

Com o ensino fundamental, por meio da participação das crianças
e adolescentes, enquanto protagonistas em todas as fases do evento
(concepção, organização, desenvolvimento e avaliação), acompa-
nhadas por professores; bem como por meio da proposição de ati-
vidades no próprio evento (Talks, Oficina de Jogos, Relatos de Ex-
periências, Mesas Redondas,etc).

Com o ensino superior, por meio da participação de estudantes da
graduação, principalmente vinculados ao curso de graduação em
Jogos Digitais e licenciatura em Pedagogia; bem como por meio
da proposição de atividades no próprio evento (Minicursos especi-
alistas – organizados e ofertados numa parceria com mestrandos e
doutorandos em Educação e estudantes do curso de jogos digitais),
realizando a relação entre jogos e educação e, principalmente, pela

Figura 13: Grupo de participantes de oficina do ministrada pelos
adolescentes.

Figura 14: Grupo de participantes de minicurso ministrada por
especialistas.

retroalimentação das metodologias, práticas e processos de media-
ção pedagógica, pensadas também a partir dessa escuta cuidadosa
às crianças e adolescentes, geradas no movimento da construção do
evento.

Com a pós-graduação e a pesquisa, uma vez que o evento foi acom-
panhado de pesquisa (realizada pelo Grupo de Pesquisa Educação
Digital e pelo envolvimento de professores-pesquisadores, estudan-
tes de doutorado, mestrado e Iniciação Científica, nas diferentes
fases do evento (concepção, organização, desenvolvimento, acom-
panhamento e avaliação); bem como por meio da proposição de ati-
vidades no próprio evento (Minicursos especialistas – organizados
e ofertados numa parceria com estudantes da graduação, participa-
ção nos relatos de experiência e mesas redondas como debatedo-
res), realizando a relação entre jogos e educação; das metodolo-
gias, práticas e processos de mediação pedagógica, no âmbito da
pós-graduação, pensadas também a partir dessa escuta cuidadosa
às crianças e adolescentes, gerada no movimento da construção do
evento, na relação com a necessidade de formar a futura geração
de formadores dos professores que estarão nas escolas com essas
crianças e adolescentes; e, principalmente, pela retroalimentação
no modo de fazer pesquisa, buscando inovação também nesse con-
texto, por meio da concepção de Pesquisa-Rede, a fim de demo-
cratizar o fazer pesquisa, aproximando-a dos diferentes públicos.
Nossa intenção com essa prática é possibilitar o acesso ao grupo de
pesquisa, de forma que essa possa chegar onde é mais necessária,
ou seja, nos diferentes níveis de ensino, ampliando assim, seu al-
cance e abrangência, para efetivamente contribuir para a Educação
de forma mais contundente, para além de ficar restrita as disser-
tações e teses, relatórios de pesquisa, publicações em periódicos
científicos e palestras em eventos acadêmicos.

Além disso, o SBGames K&T possibilitou estabelecimento de re-
lações com os pais e as escolas, ocorridas por meio das atividades
que foram desenvolvidas no próprio evento (Minicursos Especia-
listas, Oficina de Jogos, Relatos de Experiências, Mesas Redondas,
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etc), as quais se vinculam a relação entre jogos e educação. Dessa
forma, foi possível convidá-los a participar e refletir sobre a cons-
trução das relações que perpassam os sujeitos envolvidos, cada um
contribuindo a sua maneira, de forma a estabelecer uma grande par-
ceria entre as partes, ampliando e aprofundando as relações, agre-
gando valores e minimizando os possíveis gaps existentes.

Cabe salientar que o envolvimento de todos os atores foi fundamen-
tal para que alcançássemos os objetivos educacionais que tivemos
com a realização do SBGames K&T.
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