Alma Inclusiva
Ana Carolina de Carvalho - Bióloga, doutoranda em
Imunologia e Virologia pela Unicamp (Brasil) e pela Katholieke
Universiteit Leuven (Bélgica), e divulgadora cientíﬁca. Seu
trabalho de Pesquisa gira em torno do estudo e busca de
tratamentos para Doenças Tropicais Negligenciadas, em
especial as causadas por vírus transmitidos por mosquitos,
como dengue, zika e chikungunya. Como divulgadora
cientíﬁca, estuda as interações entre Jogos e Ensino de
Ciências e faz parte do projeto DLC Ciência, canal do YouTube
que ensina conceitos básicos de diversas áreas do conhecimento
através de relações com o conteúdo presente em jogos. Foi ganhadora do prêmio
de divulgação cientíﬁca “Apaixonados por Imunologia”, da Sociedade Brasileira
de Imunologia (SBI), no ano de 2019, com a criação do jogo de tabuleiro educativo
“Leuco-Ataque!”. Cientista, feminista, LGBTQ e gamer.

A delícia e a dádiva do brincar
O Dia Mundial do Brincar se
aproxima, e acabei incumbida da
tarefa difícil e prazerosa de comentar sobre uma das atividades
mais presentes e, em minha opinião, uma das mais belas que a
humanidade já desenvolveu em
seus centenas de milhares de
anos de existência.
Brincar e infância são vistos
praticamente como algo indissociável hoje em dia. Brincar, em
diferente sociedades e culturas
atuais, é tido como fundamental
para o desenvolvimento psicológico, cognitivo, motor e social, e
é defendido como direito da infância, representando uma das
principais formas de crianças se
expressarem e interagirem umas
com as outras e com todo o mundo à sua volta.
Os jogos e o brincar transbordam as fronteiras do lazer e

conquistam também seu espaço
na escola, onde o lúdico complementa o aprendizado “formal”
ajudando a tornar palpáveis conhecimentos que, de outra forma,
seriam talvez muito abstratos,
muito complexos ou muito distantes da realidade da criança e do
adolescente.
Foi com esse pensamento
que mergulhei, em 2019, no universo dos jogos aliados à Educação. Apaixonada por jogos desde
que me lembro por gente, vejo
hoje que brincar, jogar, foram
peça fundamental na construção
de quem sou até hoje – basta citar
que um jogo de videogame sobre
vírus me apresentou, nos anos
2000, ao que viria ser minha proﬁssão hoje: bióloga virologista.
Durante a Graduação, o contato com a área de Educação despertou uma segunda paixão que

veio a harmonizar perfeitamente
com a primeira. E desde então,
levo estes dois interesses em
conjunto, tentando sempre discutir e encontrar novas maneiras de
mostrar que Jogos podem ser um
grande aliado no Ensino e na nossa forma de ver e compreender o
mundo. Assim como o mundo e
o aprendizado estão a todo tempo presentes em nossa vida, até
mesmo quando participamos das
brincadeiras mais comuns ou jogamos os jogos mais simples que
podemos acessar.
Cito 2019 como o estopim
para essa aliança Jogos-Educação pois foi quando criei, junto à
artista Bianca Alvarenga, o jogo
de tabuleiro “Leuco-Ataque!”, para
ajudar no ensino de um tópico tão
difícil em Biologia, que é o Sistema Imunológico. Por vezes, é
difícil que a escola cumpra com
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eﬁciência tudo que precisa ser
ensinado, principalmente na escolaridade pública como a de que
ﬁz parte, seja por falta de tempo,
falta de recursos ou falta de espaço no próprio plano didático. E
justamente a Imunologia, tão importante pro nosso entendimento
geral de Saúde, é um tópico que
frequentemente acaba espremido
entre tantos outros tópicos e disciplinas a abordar.
Resulta que não saímos da
escola com um entendimento sólido sobre como nosso sistema
imunológico funciona, como são
formados e como atuam os anticorpos, o que é e como funciona
uma vacina... E isso – estamos
vendo em tempo real – gera grandes problemas que ameaçam
nossa própria segurança, como o
medo da população em relação a
vacinas por não compreenderem
direito seu funcionamento. (Diga-se de passagem: vacinas são
boas e importantes. Vacine-se!)
E se um jogo pode abordar
um tema tão complexo fazendo
com que seja mais fácil de compreender, e brincar ajuda a ﬁxar o
conhecimento de forma tão prazerosa que sequer percebemos
que estamos aprendendo, como
não podemos reconhecer o poder
transformador que o simples ato
de brincar pode ter em nossas vidas?
Como já disse antes: brincar
é uma parte fundamental do desenvolvimento infantil e também
da prática pedagógica, do ensino
e aprendizado. Para além disso,
brincar nos permite criar, sonhar
e nos dá a força e o alívio necessários para lidar com as situações

mais adversas. Brincar tem sido
usado como estratégia de enfrentamento para crianças hospitalizada com câncer como forma de
lidar com o tratamento e ajudar a
minimizar a ansiedade, o medo e
a angústia de uma situação que
faz até adultos tremerem.
Me deslumbro constantemente com esse universo que explorei ainda pouco, onde brincar e
jogar são peças fundamentais pra
se enxergar o mundo, despertar
paixões e aprender. Atualmente,
concentro esses esforços num
grupo de Divulgação Cientíﬁca, o
DLC Ciência, em que ensinamos
conceitos básicos de Ciências
através de Jogos, buscando tornar as Ciências algo mais presente na vida de crianças, jovens e
adultos, e chamar a atenção para
o fato de que precisamos olhar
com seriedade e responsabilidade
os jogos e o ato de brincar, por serem formas de nos comunicarmos
enquanto sociedade. O que nos
leva ao próximo tópico...
Jogos eletrônicos: vilões
do desenvolvimento?
É fácil entendermos que um
pincel só cria uma obra de arte tão
boa quanto o artista que o maneja. Acredito que esse pensamento
possa se estender ao papel dos
jogos eletrônicos no desenvolvimento infantil: jogos de celular,
computador ou videogame não
são, em geral, inerentemente bons
ou ruins. São ferramentas. Ferramentas de contato com diferentes
visões de mundo, diferentes lugares, linguagens, pessoas, culturas
e situações. E sejamos bem rea-

listas: é impossível fugir de jogos
em nossa cultura atualmente, até
mesmo o Candy Crush no seu celular! Sabendo disso, a pergunta
que temos que nos fazer é: como
estamos lidando com esta ferramenta tão imersiva, tão diversa,
com tantas potencialidades?
A indústria dos jogos eletrônicos e todos os seus derivados
(sites de notícias, campeonatos,
eventos, canais no YouTube, livestreams) representa hoje o segundo maior mercado de entretenimento mundial, movimentando
anualmente cerca de US$154 bilhões e perdendo apenas para a
Televisão. Diferentes estudos de
2012 a 2017 relatam médias de
4 a 40 horas semanais de brincadeira com jogos eletrônicos para
crianças e adolescentes em fase
escolar, de 7 a 15 anos.
Para adultos, estima-se
uma média de 6 horas semanais. Através dos jogos, crianças,
adolescentes e até mesmo nós,
“crescidos”, interagimos direta
ou indiretamente com diferentes
pessoas, culturas e comunidades.
Com todo este tempo que investimos jogando – assim como o tempo investido brincando fora das telas – não podemos menosprezar o
impacto desse tipo de brincadeira
no nosso desenvolvimento pessoal e enquanto sociedade.
Devido à nossa era da conectividade em tempo real, mais
do que nunca os jogos eletrônicos
são uma ferramenta de comunicação de ideias. Um estúdio que
publica um jogo apresenta para o
público a visão conjunta daquele
grupo sobre a realidade. Jogadores interagindo entre si dentro e
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fora do jogo trocam também experiências, visões de mundo e
discursos, que podem ser muito
negativos – como as ondas de
ataques e ameaças a jornalistas
mulheres no vergonhoso episódio do GamerGate entre 2014 e
2017 – ou muito positivos, como
a massiva arrecadação de fundos
do Bundle for Racial Justice and
Equality (“Pacote pela Justiça e
Igualdade Racial”) para instituições de caridade relacionadas
ao movimento Black Lives Matter
(“Vidas Negras Importam”) em
2020, que levantou US$8,1 milhões com a venda de jogos independentes a US$10.
E como nós, pesquisadores,
professores, familiares, estamos
lidando com esse universo tão
presente na vida das crianças e
jovens do nosso convívio? É cabível ainda sustentar a velha visão
dos jogos eletrônicos como inimigos do desenvolvimento e educação? Eu te convido a reﬂetir sobre
a frase que iniciou essa sessão do
texto: um pincel só cria uma obra
de arte tão boa quanto o artista

volvimento de crianças e jovens
neuroatípicos e/ou com deﬁciências intelectuais e psicomotoras.
Conclusão
Sem dúvida, brincar é uma
das atividades que fundamentam
nossa sociedade e nossa experiência de vida. É tanto fruto quanto espelho de nossas culturas e
nossos valores, dado que, quando
brincamos, expressamos o que
sabemos e queremos ao mesmo
tempo em que reﬂetimos o que
nos é ensinado. Nos comunicamos, amplamente e em diversos
níveis, enquanto jogamos, e entramos em contato com diferentes
histórias e contextos. Tudo isso
enquanto nos divertimos.
Cabe a nós, tanto como indivíduos quanto como comunidades, escolher como guiamos estes
mundos de fantasia para ajudar a
desenvolver espaços melhores,
pessoas melhores e uma melhor
realidade. Vamos brincar um pouco mais.
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que o maneja. Como nós, na posição de adultos “artistas”, estamos
nos utilizando dessa ferramenta literalmente à nossa mão, os jogos
eletrônicos, para compor a complexa obra de arte que é guiar o
desenvolvimento de uma pessoa?
Deixo aqui alguns exemplos
de como podemos usar esta ferramenta para ajudar no desenvolvimento de artes lindas: jogos eletrônicos já começaram a ser muito
empregados atualmente para ajudar na ﬁxação de conteúdo escolar de maneira prática e divertida.
Eles ajudam também no desenvolvimento de habilidades de
organização, pensamento lógico, observação, planejamento,
curiosidade, dentre muitas outras. Permitem que o jovem seja
transportado para lugares e tempos distantes, ajudando tanto a
entender perspectivas históricas
quanto sociais, desenvolvendo a
empatia frente às tragédias que
infelizmente ainda presenciamos
no mundo. E os jogos eletrônicos,
cada vez mais, vêm sendo usados
para melhorar a inclusão e desen-

