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Resumo

O presente artigo visa apresentar  os resultados  da primeira  aplicação da tecnologia social

Game olhares, uma metodologia gamificada para o despertar de habilidades empreendedoras

para o público jovem,, que utiliza ferramentas e dinâmicas que trabalham as habilidades do

empreendedorismo  social  casadas  à  tecnologia  digital  que  conduz  os  participantes  a

percorrerem  uma  jornada  empreendedora  com  desafios  para  resolver  demandas  sociais,

aliando sonhos, novas ideias e o desenvolvimento de novos projetos. A primeira aplicação do

teste da tecnologia social aconteceu de outubro à dezembro de 2017 para mais de 175 jovens

no Estado do Ceará.  A metodologia Game Olhares desenvolvida pelo Social Brasilis, negócio

social de educação inovativa e tecnológica cearense, possui um modelo de ensino híbrido com

interações em um ambiente virtual de aprendizagem mesclado com metodologias ativas da

educação com encontros presenciais de vivências que levam o educando ao desenvolvimento

de habilidades e ao uso positivo da web.

Palavras-chave: Gamificação; Ensino híbrido, Empreendedorismo social ; Inclusão digital;

inclusão social; 

Abstract

This article  has  the  objective   the explanation  of  the application of the pilot of the Game

olhares, a gamefication methodology to develop entrepreneurial skills using tools, dynamics 

and technologies to  empower young people and educators to go on a journey with challenges

to solves social demands allies to their dreams. The methodology was applied in 2017 to over

175  young  people  of  the  State  of  Ceará  Brazil  between  october  to  december  of  2017.

Designed to be a scalable social technology that can be reapplied in the most diverse social

contexts in the world. The Game olhares methodology has a different learning model with
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interactions in a virtual learning space merged with presencial learning using active education

methodologies,  tools  and  dynamics  classes  to  change  experiences  and  activities  whose

objetive is to develop the student’s skills and to guide the positive use of the WEB and its

cyber space.

Palavras-chave: Gamification; Hybrid Education; Social entrepreneurship; Digital inclusion;

Social Inclusion;

INTRODUÇÃO

O Social Brasilis é um negócio social que atua sobre o empoderamento de pessoas

através  da  educação,  desenvolvendo  tecnologias  sociais  e  programas  educacionais  e

corporativos tomando como base o empreendedorismo social e a tecnologia digital através de

plataformas  virtuais  de  aprendizagem.  Em 2016,  a  instituição  desenvolveu a  metodologia

Game olhares com foco no público jovem com o propósito de trabalhar empreendedorismo

social aliado a tecnologia digital para a faixa etária de 13 a 29 anos de idade, priorizando

jovens em idade escolar ou em comunidades em situação de vulnerabilidade social (SOCIAL

BRASILIS,2018). 

Nos moldes do método da startup enxuta, onde testes metodológicos são propostos e a

prototipagem toma lugar  para readaptação da tecnologia  social  a  partir  das  vivencias  dos

participantes e a aplicação em um cenário real, com participantes com suas similaridades e

dificuldades,  o primeiro teste metodológico aconteceu em uma turma do 2º ano da escola

pública EEFM Anísio Teixeira,  localizado no bairro da Bela vista em Fortaleza-CE.  A turma

era composta por 40 jovens, entre meninos e meninas com faixa etária que compreendia dos

16  aos  23  anos  que  receberam o  jogo  no  período  das  aulas  de  português  gerando  uma

interdisciplinaridade  do  conteúdo  escolar  com a  abordagem empreendedora  e  tecnológica

proposta pelo game. O segundo teste metodológico aconteceu em outubro de 2017, por meio

de um parceira entre Social Brasilis e a rede ChildFund Brasil, organização internacional de

apoio à criança e ao adolescente com sede em mais de 55 países, onde houve um segundo

piloto do game agora  sendo aplicado com  os jovens da sua rede de juventude (REJUDES),

com educadores sociais e gestores de cinco instituições sociais cearenses apoiadas pelo fundo

sendo  elas:  Projeto  Criança  Feliz,  Frente  Beneficente  para  criança,  Projeto  Comunitário

Sorriso da Criança em Fortaleza, Projeto Alegria da Criança em Caucaia e Creacri - Centro de
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apoio da criança no sertão central do Estado na cidade de Itapiúna-CE. Sendo ao todo 135

jovens que vivenciaram o game já com as primeiras adaptações oriundas do primeiro teste

metodológico que aconteceu em ambiente escolar. 

JUSTIFICATIVA 

 A  gamificação  é  uma  excelente  estratégia  para  contribuir  para  o  ensino  e

aprendizagem, para gerar engajamento para diferentes públicos que vão de empresas, escolas

e  instituições,  pois  envolvem os  participantes  em um misto  de  ludicidade,  competição  e

resultados.  A gamificação  integra  elementos  do  game:  superação  de  desafios,  diferentes

níveis,  bonificação,  ranking,  o  lúdico  e  a  diversão  para  a  superação  das  fases  e  níveis

alinhados a composição didática e pedagógica que objetiva o aprendizado, o engajamento de

um público, a fidelização de clientes, o marketing social e a inclusão social e digital através

da inovação e da tecnologia.

Uma  das  questões  mais  enfrentadas  pelas  gestões  e  corpos  docentes  de  escolas

atualmente, é tornar o ensino cada vez mais atrativo para o jovem, que já é um nativo digital,

se comunica de diferentes formas e meios, e que sua forma de ver e se enxergar no mundo

são, também, diferentes. O jovem se comunica de forma diferente, nas cidades, nos grupos

que participam,  nas  expressões  corporais  e  enfim na  WEB (CARRANO,2003).  Uma das

formas para suprir essa demanda do jovem para ter voz e engajamento, é criar um processo de

ensino-aprendizagem com elementos que aproxima a tecnologia, a visão crítica e social para a

descoberta  de  sonhos  que  se  tornem  reais  através  da  construção  de  projetos  do

empreendedorismo social e fazer essas ações ganharem escala através da web. Inserir o game

ou um processo com elementos dele dentro do ambiente escolar é uma alternativa para esse

protagonismo juvenil. Como Santana (2007) fala que “os jogos eletrônicos, se bem utilizados,

podem  agir  como  facilitadores  do  processo  de  ensino-aprendizagem  [...]  Na  instituição

escolar,  devem deixar  de  ser  vistos  apenas  como entretenimento  para  serem vistos  como

ferramentas  educacionais,  aumentando  o  interesse  das  crianças  no  processo  de  ensino-

aprendizagem, de conceitos e do conteúdo” (SANTANA, 2007, p.66). 

METODOLOGIA 
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O game Olhares foi construído mesclando elementos do Role Playing Game (RPG),

jornada do herói de Joseph campbell com ferramentas da gestão de projetos e metodologias

ativas da educação que incluem o ensino híbrido (mediado pelo computador e celular) e a sala

de aula invertida, o jovem já possui contato com todo o conteúdo didático antes da interação

presencial  com o  educador.  O uso  desses  elementos  dentro  de  um ambiente  pedagógico

possibilita  o  desenvolvimento  de  uma  aventura  gamificada  para  o  desenvolvimento  de

habilidades  que preparam o jovem para o mundo do trabalho e ao mesmo tempo,  para a

universidade, para a visão crítica e social, enfim, para o mundo 3.0 através do ensino híbrido. 

O ensino  hibrido  é  uma  abordagem pedagógica  que  combina  atividades
presenciais  e  atividades  realizadas  por  meio  das  tecnologias  digitais  de
informação e comunicação (TIC’s) [...] A responsabilidade da aprendizagem
agora é do educando que assume uma postura mais participativa, resolvendo
problemas,  desenvolvendo projetos e,  com isso,  criando oportunidades de
construção do seu conhecimento (BACICH, L; TANZI, N; TREVISANI, F.
2015. p13).

O game olhares possui uma proposta de ensino por projeto,  colocando o aluno no

centro do processo de aprendizagem, valorizando as suas habilidades e competências pessoais

e os estimulando a desenvolveram habilidades que vão além do currículo escolar.  Utilizando

a tecnologia e as metodologias ativas, técnicas pedagógicas e didáticas de uso em sala de aula,

privilegia a interação, a aprendizagem significativa e as dinâmicas de grupos, para estimular a

participação do aluno e apresentá-lo para novas possibilidades e usos dessas ferramentas para

a vida do participante.

O jogo possui 7 fases, que são elas:  

 O CHAMADO  - Os jogadores são apresentados ao  ambiente e as regras do jogo,

quando são inseridos na narrativa gamificada e passam por desafios para descobrir

habilidades e para conhecer o ambiente online de aprendizagem do jogo.

 A ÁRVORE DOS SONHOS Os jogadores são levados a refletir sobre os seus sonhos e

depois conectá-los com o seu contexto social. Os participantes irão construir a árvores

dos sonhos e como desafio terão que mapear o contexto social aonde esses sonhos irão

se  realizar,  conversando  com  moradores  e  conhecendo  sua  própria  comunidade,

produzindo conteúdo a partir dessa atividade.
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 CONHECENDO O VILÃO - Os jogadores são desafiados a encontrar as dores, os

problemas, as dificuldades os “vilões” do contexto social e são desafiados enfrenta-lo

criando ideias  com base nos seus sonhos e habilidades para combater esses vilões.

 DESENVOLVENDO  PODERES  -  Com  uso  do  instrumental  Plano  de  ação  os

jogadores são desafiados a planejar melhor sua ideia e começar a buscar parceiras para

executá-las. 

 FORMANDO A LIGA- Eles vão precisar mapear, com ajuda de seus parceiros, como

irão captar os recursos necessários a ação.

 O CONFRONTO- Fase onde os  jogadores  vão comandar  o jogo,  executando suas

ideias.

 CELEBRAÇÃO  DOS  HERÓIS-  Os  heróis  completaram  suas  jornadas  e  são

convidados a celebrar realizando o último desafio a criação do livro olhares do “Nome

do  Herói”,  uma  oficina  de  fanzine  contando  as  principais  façanhas,  as  maiores

dificuldades e próximas aventuras.  

RESULTADOS 

 Durante a aplicação do piloto do game olhares, foi conduzido um processo avaliativo

sistematizado em três etapas para avaliar o antes – como o participante chega à tecnologia

social  (sondagem),  o  durante  o  processo  como  ele  interage  com a  metodologia  e  o  pós

aplicação da metodologia, como o participante termina a jornada do jogo. Com base nesse

processo  avaliativo  foi  observado  os  seguintes  indicadores  para  medir  os  resultados:

habilidades desenvolvidas pelos jovens para o pós-jogo, uso da tecnologia digital para fins

além do entretenimento (mídias sociais), inclusão digital (alfabetização para o uso positivo da

web), desenvolvimento da visão crítica e social do participante e expectativas para o futuro.

Graças a esse processo foi possível gerar um relatório de impacto3 com os dados quantitativos

e qualitativos da aplicação da tecnologia social  (RELATÓRIO GAME OLHARES, 2017).

Sendo os principais resultados: 

Sondagem inicial:

3 Relatório de impacto Game Olhares disponível no link: http://eepurl.com/dikIZf
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Sondagem durante a aplicação da metodologia: 
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Pós-aplicação da metodologia:
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Habilidades: 

Problemáticas:
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Sonhos:

       Dura

nte  a

aplicação

os  jovens

puderam

refletir

sobre  os

seus  sonhos  e  problemáticas  sociais  que  enfrentam em seus  contextos  e  com auxílio  de

instrumentais e do game eles conseguiram desenvolver 08 projetos que foram aplicados na
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comunidade, foram eles: uma peça de teatro sobre a realidade do jovem onde vivem, uma

roda de  conversa  sobre  violências  na  cidade  de  Itapiúna-CE,  oficina  sobre  bullying  para

crianças  nas  escolas  públicas  da  cidade  de  Itapiúna-CE,   sessão  de  cinema  sobre

empreendedorismo social  e  entre  outros  ações  que  somaram um público  de  mais  de  300

pessoas atingidas por ações dos jovens durante a aplicação do game olhares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O game olhares foi construído para que o jovem brasileiro, principalmente os jovens

oriundos  das  regiões  periféricas  com  grande  necessidade  de  acesso  a  uma  educação

libertadora,possam desenvolver habilidades e encontrar em si o potencial e se tornar agente da

mudança  positiva  de  sua  própria  vida.  Esse  processo  é  o  caminho  para  a  formação  de

protagonistas sociais, pessoas que, de alguma forma, geram impacto positivo no seu ambiente

propondo soluções / projetos / negócios que resolvam as demandas sociais mais latentes do

seu contexto social.  Neste jogo, todos os envolvidos entram em um processo de cooperação,

onde todos ganham, restando os resultados de cada desafio entregue para o bem coletivo da

turma e instituição e que resultam na entrega de um desafio maior, aberto ao público, que

possam envolver a família, professores e comunidade em sua finalização assim criarmos um

espaço onde o educando é o protagonista  de seu processo de aprendizagem. Quanto mais

oferecemos a  esse público um processo formativo integrando elementos da tecnologia casado

a uma pedagogia libertadora, estamos promovendo um movimento de inclusão social e digital

com intuito de diminuir  essa lacuna social/econômica que ainda persististe em nosso pais,

principalmente, na vida de nossos jovens.
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