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Resumo. Na sociedade em constante transformação, a educação é quem 

facilita a adaptação do ser humano ao mundo, sendo a pedagogia a respon-

sável em criar uma educação mais eficaz. Neste contexto, se olharmos o 

passado a pedagogia era fundamentalmente voltada para uma relação pro-

fessor-aluno e menos numa sinergia aluno-professor, ou seja, o papel do 

estudante era menos ativo.  Novas propostas pedagógicas incluem  o olhar 

a pedagogia com o foco da transparência, informação revelada. Pedagogia 

com transparência oferece um equilíbrio entre professor e aluno. E faz 

com que este último participe mais e seja ciente sobre processos e conteú-

dos educativos. Nesse contexto, jogos surgem como uma alternativa de 

ensino em que existe mais participação do aluno.  Nosso trabalho pretende 

explorar as noções de transparência pedagógica.   

Palavras Chave. Transparência, Pedagogia, Jogos para ensino. 

1 Introdução   

Há um interesse crescente, da sociedade, pela transparência, criando uma maior de-

manda por acesso às informações de interesse do cidadão.  Transparência possibilita 

que a sociedade tenha conhecimento de atos, ações, condições referentes a organiza-

ções com as quais um cidadão tem que interagir.  

 Portanto, a informação revelada oferece ao cidadão a capacidade de uma 

maior e efetiva participação. Lord em [1] diz: "A transparência é uma condição na 

qual as informações relacionadas às prioridades, capacidades e procedimentos das 

organizações estão amplamente disponíveis para o público mundial". Por isso, a pu-



blicidade da informação permite ao cidadão acompanhar o comportamento e atos das 

organizações, participando, fazendo comparações e exercendo seus direitos.  

 A transparência possui três participantes ativos: cidadão, organização e esta-

do. No foco do cidadão a transparência tem que permitir-lhe ter acesso de forma sim-

ples e livre à informação, exercer controle sobre os organismos e fazer cumprir suas 

funções, contudo, ela também permite ao cidadão participar de ações que melhorem 

aqueles serviços ou produtos. No foco da organização, a transparência faz com que 

organizações disponibilizem e publiquem as informações que sejam de interesse para 

o cidadão. E finalmente, como estado, a transparência permite criar ações para a visi-

bilidade da transparência e mecanismos de participação. 

 Cidadãos cada vez mais participativos acarretam na necessidade da incorpo-

ração da transparência em diferentes âmbitos da sociedade. Isso é observado princi-

palmente no setor governamental com a criação de várias instituições e organizações 

como: a Transparência Internacional [2] e Transparência Brasil [3], a CGU (Contro-

ladoria Geral da União) [4], dos portais de transparência dos governos federal [5], 

estaduais e municipais e de iniciativas como o Freedom of Information Act [6] e a lei 

Sorbanes-Oxley [7], entre outros.  

 Observando os exemplos anteriores, na gestão governamental a transparência 

está cada vez mais fortalecida. No âmbito do software, o movimento de software livre 

é nessa direção. Cada dia, estamos mais e mais rodeados de software, isso se dá com a 

massificação da tecnologia e o crescimento exponencial da mesma, assim sendo, sof-

tware já é parte fundamental da nossa vida moderna. Software serve para socializar, 

fazer negócios, ensinar, aprender. Ele está transformando aquilo que conhecemos, 

pensamos e nossas relações de uma forma mais profunda. Neste contexto, o cidadão 

precisa se informar do que o software está fazendo, que recursos e informações são 

manipulados. Além disso, ele quer saber quais políticas de privacidade e de publici-

dade operam no software.  

 Nesse contexto trabalha o Grupo de Transparência de Software [8, 9], visan-

do a operacionalização dos atributos da transparência apresentados no trabalho de 

Cappelli em [10]. Esta abordagem foi estendida de processos de negócios para sof-

tware com o método GQO (Goal question and operationalization), o qual reúne um 

conjunto de perguntas que permite identificar, operacionalizar e aplicar as metas fle-

xíveis do SIG (Softgoal Interdependency Graphs) de Transparência visando à criação 

de softwares mais transparentes.   

 Como software está cada vez mais presente na sociedade moderna, há um 

notório crescimento do seu uso para as atividades educacionais. Em particular, o caso 

de jogos para ensino, que vários trabalhos demonstram sua efetividade [11,12 e 13], 

pois seu uso explora situações em que aulas tradicionais deixam a desejar, tais como: 

competitividade, cooperação, e criação de estratégias. Jogos são meios de potenciali-

zar a imaginação, a socialização e a criatividade para resolução de problemas. Eles 

são poderosas ferramentas, e se aplicados de forma correta levam para a aprendiza-

gem efetiva. Idealmente eles devem ser desafiantes, interativos e fomentar a retroali-

mentação na educação. Essas características, quando aplicadas, possibilitam  que a 

pedagogia  possa ser mais transparente.  



2 Objetivos da Pesquisa 

Como já mencionado, a sociedade está cada vez mais permeada pela tecnologia, e no 

ensino esta realidade também se aplica, pois é fácil identificar como alunos agora são 

mais imersos em tecnologias digitais.  Prensky em [14], pode ser visto como um ma-

nual para os professores onde se apresenta este novo paradigma, além de, mostrar 

como grandes empresas de desenvolvimento de software estão  interessadas nos jogos  

para ensino.  

 Nosso objetivo é apresentar nosso avanço na aplicação da transparência na 

pedagogia com o uso de jogos para ensino. Acreditamos que jogos para ensino ofere-

cem característica que permitem tornar a pedagogia mais efetiva. E neste caso, mes-

mo que timidamente, se percebe que há um interesse crescente em pedagogia transpa-

rente [15, 16 e 17]. Pedagogia com qualidade sugere a interação e retroalimentação 

como fatores relevantes na comunicação de estudantes e de professores, visando a 

consciência entre o estudante e o curso através de um aprendizado mais participativo. 

Como na aplicação do âmbito governamental, social e organizacional, transparência 

na pedagogia está relacionada ao nível de acessibilidade e quanto o projeto do curso é 

aberto aos estudantes apresentando seus objetivos e resultados.  

 Assim esta pesquisa acredita que há um potencial pedagógico no uso de sof-

tware para o ensino, mais especificamente jogos, e eles têm que lidar com a transpa-

rência. Alguns autores [15,16,17] apresentam seus pontos de vista sobre a transparên-

cia no contexto pedagógico. Kulesz em [16] acredita que professores têm que consci-

entizar os estudantes sobre a experiência de ensino. E por isso ele propõe que estudan-

tes têm que experimentar ensinar, assumindo o papel do professor. No papel do pro-

fessor, o aluno terá o entendimento da distância que há entre aquilo falado pelo pro-

fessor e a real experiência do estudante, ou seja, será possível ter uma visão sobre o 

quê, como e porque ensinamos. No foco do estudante isso criaria consciência sobre 

aquilo que está sendo ensinado. Nesta tarefa os professores devem falar para os estu-

dantes sobre as estratégias abordadas para cumprir o objetivo de aprendizado e com 

isso mostra-se, para o estudante, não só o segredo do aprendizado como envolve-os na 

preparação das aulas. Com isso, não só os estudantes estariam contribuindo para seu 

aprendizado, mas também, o fato de explicar estas estratégias aos estudantes permiti-

ria um processo de retroalimentação, no sentido de aperfeiçoar as estratégias de ensi-

no. Igualmente, Fierro em [15] expõe que transparência na pedagogia é “mostrar aqui-

lo que nós sabemos” e isso não somente implica ver, como também implica saber e 

frequentemente controlar. Assim, se retomarmos ao trabalho de Cappelli em [10], 

veremos que a transparência nas organizações sugere informação revelada, entendi-

mento e  auditabilidade, características que visam o controle do cidadão sobre as in-

formações. No entanto, a noção de retroalimentação oriundo da auditabilidade não 

está presente; mas na pedagogia transparente isso é importante e se pretende explorar 

neste trabalho. 

 A abordagem de Dalsgaard e Paulsen em [17] trata sobre a transparência na 

educação online, fazendo especial ênfase na cooperação. Eles argumentam que trans-

parência oferece aos estudantes a visão das ações dos outros. Criando um entorno de 

cooperação que seria possível tornar os estudantes cientes uns dos outros, com acesso 



para a informação e os serviços em comum. Essa acessibilidade permite ver interes-

ses, pensamentos, ideias, referências e fazer que eles estejam habilitados para partici-

par uns com outros como fontes do seu próprio aprendizado. Conforme esses autores, 

este tipo de transparência também implicaria naquilo que se possa ver e naquilo que 

seria visto. Ou seja, participantes (alunos) seriam visíveis e acessíveis e como conse-

quência disso se daria, aquilo que eles definem como “socialização do conhecimen-

to”.  

 Em suma, se o tópico abordado são jogos para ensino, e nele se quer incorpo-

rar atributos de transparência, se faz necessário uma conjugação de diretrizes para 

avaliar estas ferramentas e as pedagogias adjuntas para eles.  

3 Contribuições Esperadas 

Surge assim, a iniciativa de atender às necessidades de tornar jogos para ensino mais 

transparentes, o que nos leva à transparência do processo (software) como a transpa-

rência da informação (material pedagógico). Para isso ser feito se criará uma aborda-

gem que permita a valoração dos diferentes elementos. 

 Percebe-se, então, que para a aplicação do conceito da transparência no sof-

tware para ensino, faz-se necessário o entendimento sobre o conceito de transparência 

na educação.  Nosso trabalho objetiva a criação de uma abordagem que possa identi-

ficar a aderência deste conceito à pedagogia e uma estratégia de implementação deste 

conceito nos processos de software e/ou ferramentas utilizadas. 
 

4 Resultados já Alcançados 

Seguindo o resultado do levantamento de informação e das próprias leituras desse 

material identificou-se que não existe uma definição unificada para transparência na 

pedagogia. No entanto, alguns autores [15, 16 e 17] timidamente tratam o tema. Por-

tanto, objetivando esta definição e analisando seus pontos de vista, observa-se que na 

maioria se têm expressões e pensamentos relacionados com transparência na pedago-

gia, como: retroalimentação, comunicação, participação, recursos, consciência, aber-

to, acessibilidade. Todos esses termos podem auxiliar a caracterização da definição de 

transparência na pedagogia. Com afirmações como, “transparência torna-se pedago-

gia.”, “transparência permite que os estudantes sejam coautores do seu conhecimen-

to.”, “o futuro chega e com ele a transparência”. 

 A ideia inicial foi de criar um SIG da Transparência Pedagógica (Figura 1) 

com o objetivo de oferecer um conjunto de diretrizes sustentadas na qualidade do 

ensino e focadas no estudante. A construção desse modelo de metas flexíveis (softgo-

als) foi baseada na literatura de transparência e de educação com jogos. Para que o 

SIG seja útil no contexto pedagógico foram incorporadas características como simpli-

cidade, compreensão e facilidade de uso. Para estes requisitos não funcionais, deverão 

ser estabelecidos critérios de controle e realização de testes para avaliar a satisfação 

dos mesmos. A principal ideia da pedagogia transparente conforme é identificado 

nesse trabalho é a relação consensual entre o professor e o estudante, promovendo a 

consciência do último e que suporte sua autoconfiança.  
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Figura 1. SIG da Transparência Pedagógica 

 

  O uso de jogos foi identificado como uma oportunidade de mecanismo de se 

obter uma pedagogia mais efetiva e, também mais transparente. Nesse contexto, fo-

ram definidas diretrizes para avaliar jogos para ensino com um foco mais holístico, 

olhando para os elementos pedagógicos e a ferramenta como um todo para atingir um 

objetivo em comum, fornecer conhecimento efetivo. É um ponto de partida, nesta 

pesquisa, um SIG da Transparência Pedagógica (Figura 1).  

 

5 Conclusão 

Transparência na pedagogia é uma oportunidade para maximizar a participação dos 

estudantes, contribuir para uma aprendizagem mais efetiva e para que o professor 

conheça diferentes pontos de vista, onde ambas as partes recebem uma retroalimenta-

ção constante. Há uma grande variedade de abordagens pedagógicas, métodos e práti-

cas, e ferramentas de aprendizado. E uma dessas alternativas é o ensino baseado em 

jogos, no intuito de oferecer aos estudantes mecanismos de experimentação, conhe-

cimento em que aulas tradicionais não conseguem oferecer. Assim, esse trabalho tem 

como objetivo a criação de uma abordagem para avaliação de jogos para ensino foca-

do na transparência, visando uma avaliação mais holística que permita considerar 

tanto as ferramentas quanto as metodologias de ensino que acompanham essas ferra-

mentas. 
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