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RESUMO – Os jogos de computadores, videogames e similares são amplamente usados, 
principalmente pelos jovens, pois além de manterem a atenção das pessoas por longos períodos, 
podem em certas condições, modificar o espaço e o cotidiano dos usuários. Surge então a questão: e 
se usufruir desses recursos para fins educativos? Na verdade essa possibilidade já é uma realidade 
uma vez que existem inúmeros aplicativos que auxiliam na aprendizagem como um todo. Um desses 
aplicativos o “Calangos”, é um jogo desenvolvido por vários colaboradores de Universidades do 
estado da Bahia. O aplicativo traz três espécies de lagartos, sendo que o jogador pode escolher uma 
dessas espécies, tendo o seu total controle. O jogo apresenta uma visão em terceira pessoa, que 
possibilita ao jogador visualizar o animal escolhido e o espaço à sua frente numa dimensão de mais 
ou menos 240°. O objetivo é fazer com que o animal sobreviva. Nessa tarefa o jogador enfrenta uma 
série de dificuldades, tais como a busca constante por alimento, procedimentos de fuga e a 
manutenção de elementos vitais como a temperatura e hidratação do animal. O uso do aplicativo 
Calangos em atividades de ensino, está inserida no conjunto de ações do projeto “Objetos de 
aprendizagem, recursos digitais e virtuais para o ensino de ciências da natureza” desenvolvido por 
alunos do mesmo e orientados pelo Professor Silvio Luiz Rutz da Silva. Trabalhado com professores 
da área de Ciências da rede pública estadual dos municípios de Ivaí, Tibagi, Ponta Grossa, Teixeira 
Soares e Reserva tem o intuito de propiciar aos docentes uma melhor adaptação quanto às novas 
tecnologias e futuramente aplicá-las em sala de aula para um melhor desempenho, rendendo dessa 
forma um aprimoramento e um avanço no ensino dos alunos. Já com questionários aplicados e 
atividades de visita feitas, os resultados em sala de aula serão coletados com o feedback dos 
professores participantes do projeto, feito via e-mail. Nesta ação de incentivo para o uso do aplicativo 
Calangos com fins educacionais pretende propor aos professores de ciências atividades que 
envolvam os seguintes aspectos: como esses animais vivem, como se reproduzem, como inserir 
elementos de ecologia, entre outros, ressaltando que nessas atividades não há a necessidade de se 
ter contato direto com os animais. 
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