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RESUMO 

Este trabalho pretende investigar a possibilidade de uso da Emergência enquanto 

ferramenta de auxilio à concepção, focando no ambiente de sala de aula através dos 

jogos digitais. O Experimento deste trabalho consiste na produção de um Jogo Digital, 

destinado a auxiliar a disciplina de Artes. Em seguida, definição de uma metodologia de 

aplicação deste Jogo Digital, de acordo com o framework de design para Emergência 

(VOGIAZOU, 2007), tendo seus princípios de Design definidos em acordo com as 

características e objetivos deste trabalho. As possíveis interações e cooperações entre os 

alunos durante as sessões, resultam em orientações ideais à aplicação de Jogos Digitais 

em sala de aula, buscando promover a fixação do conteúdo. 

Palavras-chave: Emergência, Emergência Social, Design, Design para Emergência, Jogos 
Digitais, Metodologia, Jogos Digitais na Educação. 

  



 

ABSTRACT 

This research intends to investigate the possibility of using Emergence as part 

conception, with focus on classroom environment thought educational games. The 

experiment of this work is the production of a digital game, designed to assist the Art’s 

discipline. Then, defining a methodology for the application of this Digital Game, 

according to Design for Emergence’s framework(VOGIAZOU, 2007), in witch the 

principles of design were set in accordance with the characteristics and objectives of 

this work. Possible interactions and cooperation among students during the sessions will 

result in optimal application of Digital Games classroom guidance, seeking to promote 

the attachment of the content. 

Key words: Emergence, Design, Design for Emergence, Games, Methodology, Games 

in education. 
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Introdução 
 

A ideia de Emergência tem raiz na filosofia do século 19 (KNIGHT,2003), além de ser 

constantemente referenciada em ciências da computação, arquitetura, filosofia, 

engenharia, algumas aparições em periódicos de design. 

 

Emergência trata-se de um fenômeno que deve ser observado através do afastamento 

para visualização do todo, é de sua natureza não ser percebido pelos integrantes de seu 

sistema. Manifesta-se na pluralidade de conjuntos ou grupos, não depende de um único, 

mas da soma. 

Por exemplo, se uma Universidade é construída sem calçadas, apenas grama ao redor 

dos prédios, as pessoas irão necessariamente andar sobre a grama. Ao longo do tempo, 

mesmo cada pessoa caminhando de acordo com sua preferencia, haverá um local de 

maior desgaste, completamente sem grama, um caminho que emergiu do uso do local 

pelo grupo de pessoas. Este caminho chamado trilhas sociais, ou Desire lines, são 

quaisquer trilhas que não estavam originalmente colocadas pela administração em uma 

área, e surgem a partir do uso de múltiplos usuários (BRADFORD e MCINTYRE, 

2007). 

Como no caminho descrito no exemplo retrata a emergência a partir do uso da área da 

Universidadepelas pessoas, é possível perceber o uso da Emergência desde o processo 

de reconstrução de caminhos do Central Park na década de 80 (ROGERS, 1987), 

também na agência criada para estudos de transportes de Chicago em 1955 com 

propósito de atender ao desejo público e não, o do engenheiro, mas que na prática 

acabou criticada por não “solicitar narrativas pessoais de cidadãos, para ouvir os desejos 

de pessoas como realmente expressos em suas próprias vozes”(THROGMORTON e 

ECKSTEIN, 2001). Para os fins deste trabalho, o exemplo de desire lines apenas ilustra 

o conceito de Emergência, não tomando posicionamento sobre seu uso na arquitetura ou 

design, pois isto não fará parte do escopo da pesquisa. 

O Fenômeno da Emergência implica na necessidade de um conjunto, chamado sistema; 

formado por seus integrantes, chamados agentes; Resultando através da interação entre 

os agentes, em característica ou comportamento emergente. Como ilustrado na Figura 

1,que evidencia a relação entre as interações ocorridas localmente entre as partes e o 

que venha a emergir globalmente: 
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Figura 1 - Visualização da Emergência 

Fonte: GLEISER, 2002, p. 59. 

Portanto, a própria natureza do objeto de estudo, neste caso a Emergência, requer uma 

visão sistêmica. Onde sistema é um conjunto de objetos e processos inter-relacionados 

(VILLATE, 2006) e complexo quando o todo vai além da soma das partes (GLEISER, 

2002; HOLLAND, 1998); 

Esse trabalho foi organizado da seguinte forma: no primeiro Capítulo, chamado 

Introdução e dividido em oito sessões, serão abordados, na primeira sessão, o problema 

que esta pesquisa destina-se a resolver; na segunda sessão, a hipótese levantada a partir 

do problema estudado; na terceira sessão, os objetivos traçados visando solucionar o 

problema de pesquisa; na quarta sessão, a justificativa deste trabalho;na quinta sessão, a 

Fundamentação Teórica irá fornecer uma reunião de definições disponíveis das teorias 

da emergência, para uniformizar o entendimento do tema;terminada a Fundamentação 

Teórica, na sexta sessão, o Estado da Arte reúne trabalhos recentes sobre Emergência, 

principalmente sob aspectos sociais e direcionados a jogos digitais, por serem estes 

jogos ; na sétima sessão, da Normatização estão dispostas as regras que regem a 

estruturação deste documento;No segundo Capítulo, chamado Estudo de Caso e 

dividido em três sessões, serão abordados, na primeira sessão, a Metodologia aplicada 

paraestruturar e aplicar um framework que estimule a emergência socialmente, para usá-

la como parte do processo de design (VOGIAZOU, 2007) usando como princípios 

formadores do método desenvolvido, características de sistemas complexos associadas a 

propriedades da emergência social; na segunda sessão, da Produção do Projeto 

Arteirice, são descritas asetapas de produção do jogo visando auxiliar a aula de artes de 

alunos de 13 a 15 anos em ambiente de sala de aula. Esta sessão dedica-se à descrição 



 9 

da produção do Artefato que servirá de suporte ao método proposto por este trabalho de 

pesquisa; na terceira sessão, da Análise dos Resultados confrontará as respostas que 

mais se destaquem de acordo com a frequência, em busca de padrões.Após identificados 

padrões, os dados serão visualizados por listas, tabelas, ou gráficos;  Finalmente, após 

estas etapas, serão apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido. 

 e devido a dificuldade de professores em aplicar jogos em sala, foi escolhido como 

experimento, a aplicação de jogos digitais em sala de aula, na tentativa de obter 

guidelines a serem fornecidas ao professor que pretender usar jogos digitais como 

material auxiliar de aula. Através de aplicações em grupos distintos de forma tradicional 

individual, tradicional em grupo, e sob as regras do método desta pesquisa, é possível 

observar o andamento e os resultados de tipos distintos de dinâmica em sala, para 

perceber asdiferenças alcançadas através do método.  

Problema 

Avaliar as possibilidades e limitações do estímulo da Emergência como ferramenta 

integrante do processo de design. 

Hipótese 

O uso do modelo proposto baseado em Framework já testado (VOGIAZOU, 2007) para 

integração da Emergência ao processo de design, tendo como princípios de design as 

características de complexidade (GLEISER, 2002; STACEY,1996; VOGIAZOU, 2007; 

HOLLAND, 1998; JOHNSON, 2001) e as propriedades da Emergência Social 

(SAWYER, 2005), selecionadas a partir de pesquisa bibliográfica, pode servir de 

ferramenta integrante do processo de design. 

Objetivos 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar a possibilidade de estimular comportamentos 

emergentes de cooperação entre agentes de um sistema,onde já se encontram 

fisicamente presentes em mesmo ambiente, usando de regras pré-definidas pelo método 

desenvolvido nesta pesquisa para reger tal sistema. 

Objetivos Específicos 

 Identificar na Emergência, correlações com o Design; 

 Desenvolver um método capaz de estimular a Emergência a partir de características 

de complexidade e propriedades da Emergência Social; 

 Testar o Experimento de acordo com o framework definido; 

 Analisar os resultados obtidos, definindo as regras da dinâmica a partir desses 

resultados; 

Justificativa 

Possíveis correlações entre o ’jogo’ (estrutura, características) e o que emerge dele 

podem apontar ou influenciar ‘designs’ para Emergência (VOGIAZOU, 2007).Desta 

forma, a Emergência, caso possível de ser planejada no artefato, pode atuar como 

poderosa ferramenta para o designer e os rumos do objeto projetado. 

 



 10 

Desta forma, justifica-se este trabalho como contribuição ao desenvolvimento de 

dinâmicas de sala de aula ou pequenos grupos de alunos. A forma de organização dos 

grupos, e regras a que tais grupos seguem no decorrer da dinâmica, influenciam não só 

no resultado de cada aluno individualmente, mas também, e principalmente, no 

resultado do grupo como um todo. 
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Capítulo 1 Revisão de Literatura 

Este Capítulo está dividido em duas sessões, a primeira, da Fundamentação Teórica, 

apresenta a base literária necessária para construção e entendimento deste trabalho de 

pesquisa; a segunda, do Estado da Arte, apresenta estudos recentes disponíveis sobre as 

interações entre os temas Emergência e Design de Jogos 

1.1 Fundamentação Teórica 

 

Este tópico pretende abordar a proposta de autores diversos acerca de definições de 

Emergência, Tipos de Emergência,Emergência Social e Design para Emergência, para 

servir de Fundamentação Teórica na concepção de Dinâmica que venha a estimular 

comportamentos Emergentes. Não faz parte do escopo desta pesquisa definir o 

fenômeno, apenas, apresentar o levantamento teórico existente para então trabalhar um 

framework que auxilie o Design. 

 

1.1.1 Definições de Emergência 

 A Emergência é uma mudança cumulativa, uma mudança onde certas características 

sobrepõem-sea outras características, e sendo adequado explicar a ocorrência em seu 

nível (PEPPER, 1925) 

 

Apesar de vasta literatura, não há concordância acerca de sua definição (ASSAD e 

PACKARD, 1992; BEDAU, 2003; BOSCHETTI e GRAY, 2007), nem sobre um 

framework para estudo, ou ainda se a Emergência é um fenômeno natural ‘real’ ou 

simplesmente subproduto da percepção, ou maneira de facilitar o sentido de processos 

(BOSCHETTI e GRAY, 2007). 

 

É possível explicar a Emergência delimitando como ela ocorre:AEmergência ocorre 

apenas quando o todo não é gerado através de simples soma das atividades das partes. 

Partindo deste principio, podemos então afirmar a necessidade da complexidade como 

condição de existência da Emergência (HOLLAND,1998). 

 

Como para ocorrência da Emergência, é necessário um grupo, ou Sistema, há 

definiçãode Sistema Emergente,ou seja, aqueles onde as interações locais combinam-se 

para criar um nível mais alto de comportamentos adaptáveis às condições do ambiente 

(JOHNSON, 2001). Estando regidas por um conjunto de regras, as partes de um 

sistema, quando apresentam modificações  ou adaptações no comportamento do todo, 

tais modificações são emergência. 

 

Pode-se dizer também que quando um grande número de agentes interagir, o sistema 

resultante pode exibir características e comportamentos que não são exibidos pelos 

componentes individuais (GRAY, 2007) isto, por ser da natureza da Emergência, poder 

ser percebida externamente, não por seus integrantes.Existe também especulação sobre 

a Emergência ser fenômeno que “reside apenas nos olhos do observador”(ASSAD e 

PACKARD, 1992). 

 

Além disso, a Emergência normalmente se refere a dois ou mais níveis de descrição. O 

nível onde ocorrem as interações entre os componentes, definindo o modelo, é chamado 
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microscópico; enquanto o nível onde uma propriedade global emerge, de macroscópico. 

É comum, muitos autores fazerem referencia a tais níveis, simplesmente chamando-os 

níveis mais altos ou níveis mais baixos. 

 

A discussão sobre níveis mais altos e baixos o que vem a emergir de um para outro é 

antiga, em fim da década de 50, o conceito era similar ao enunciado acima: A partir da 

interação, o que emerge a níveis mais altos de organização são ‘condições limite’ que 

ativamente compelem processos de níveis mais baixos a um caminho que eles, em outra 

situação não tomariam (POLANYI, 1958) 

Há uma perspectiva tomada por alguns cientistas onde, níveis mais altos de organização 

são determinados e explicados por níveis mais baixos de organização, que é o mesmo 

que dizer que as partes estão determinando o todo e isso pode ser chamado de micro-

determinismo, pois o nível microscópico determina o sistema (KLEE, 1984). 

 

A Emergência pode manifestar-se por regras impostas e imutáveis, como no caso dos 

Autômatos Celulares(SHALIZE, 2001) ou por vontade pura e simples das partes.  Por 

exemplo, a Emergência proveniente de sistemas complexos sociais como família, 

governo, internet etc. Esta, surge partindo de ações de naturezas diversas como a 

vontade, não estando compelida à adaptação, como os blogueiros que rapidamente 

encontram as notícias mais interessantes e trabalham juntos (VOGIAZOU, 2007);  

 

Este trabalho tomará por conceito de Emergência o seguinte enunciado, encontrado 

através da interpretação e escolha baseada nas referências anteriores: 

A Emergência é um fenômeno possível de ser observado em sistemas complexos, onde 

determinado fator surge do conjunto de interações entre as partes inseridas em um 

ambiente.  Não sendo este fator de responsabilidade de nenhuma parte isolada, mas de 

um conjunto delas. 

 

 

1.1.2 Tipos deEmergência 

A Emergência pode ser dividida em três tipos (BOSCHETTI e GRAY, 2007): 

 Formação de Padrões; 

 Emergência Intrínseca; 

 Emergência Causal; 

Onde, Formação de Padrões é a mais intuitiva forma de Emergência e ocorre quando a 

interação entre entidades em nível mais baixo leva à quebra da simetria, gerando um 

comportamento coordenado, isto é, expressado por novos padrões, que serão 

identificados como tal por um observador externo. 

A Emergência intrínseca refere-se a características que são importantes ao sistema por 

conferirem funcionalidade adicional ao mesmo. Exemplo deste tipo de Emergência, o 

movimento dos pássaros chamado ‘flock behavior’, ou o comportamento do mercado de 

ações; A figura 2 exibe o comportamento dos pássaros tomando forma de letra V. 
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Figura 2 - Voo de pássaros em V (flocking behavior) 

Na Emergência Causal, uma característica é emergente se tem algum tipo de poder 

causal sobre entidades de nível mais baixo. A figura 3 abaixo, ilustraelementos da 

emergência e os níveis: 

 

Figura 3 - Elementos do Sistema Emergente e Níveis 

Outra perspectiva é que três coisas podem via a emergir em um sistema (ASSAD e 

PACKARD, 1997): 

 Estrutura de Padrão; 

 Processamento Computacional; 

 Funcionalidade; 

Esta estruturação é similar à anterior, exceto pelo terceiro item, que prevê emergência 

de nova função do sistema, sem fazer referências à causalidade.  

Também é possível classificar Emergência como local e global, de acordo com o tipo de 

observação. Detalhando, se precisamos de apenas algumas partes de um sistema para 

perceber a Emergência em determinado lugar dele, pequeno em relação ao todo, 

estamos falando de Emergência local. Quando necessária observação de todo o sistema 

para visualizar um comportamento macro, então se trata da Emergência global. 

(SWEETSER, 2008).  
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Outra perspectiva foi levantada em estudos direcionados à Emergência social, onde 

observa-se uma forma de divisão da Emergência em classes,de acordo com a 

autoconsciência dos agentes envolvidos no sistema: 

 

 Reflexiva; 

 Não-reflexiva; 

Não-Reflexiva quando os agentes envolvidos no sistema estudado não são 

autoconscientes, e, Reflexivas, quando os agentes envolvidos no sistema estudado são 

autoconscientes e linguisticamente capazes (GOLDSPINK e KAY, 2007). 

 

1.1.3 Emergência Social 

Se sistemas complexos podem ser quantificados pelo o nível de complexidade 

apresentada, então os sistemas sociais são os mais complexos.Em estudos de 

complexidade e Emergência alguns casos tratam de modelos, para a construção ou 

reprodução destes sistemas. No social, trata-se mais de perceber as complexidades 

emergentes do que tentar construí-las, como no caso do desenvolvimento de jogos. 

 

Este tipo de Emergência acontece em sistemas e relações com um grau de complexidade 

maior que nos sistemas físicos. De acordo com Sawyer (2005), a investigação da 

Emergência social precisa focar na Emergência a partir do agente de comunicação, só 

assim é possível desenvolver uma teoria de sistema social verdadeira. 

 

Sawyer entende que sociedades são sistemas complexos devido às propriedades 

complexas da linguagem humana, comunicando através de símbolos. Ainda exemplifica 

três diferenças entre sistemas sociais e os restantes: 

 

1 – Enquanto é fácil perceber os limites entre as partes integrantes de um sistema físico, 

como os neurônios nas redes neurais, no âmbito do social, esses limites ficam difíceis 

de serem identificados, como quais seriam exatamente as partes responsáveis pela 

cultura. 

 

2 – As interligações entre as partes de um sistema físico são visíveis (embora as vezes 

microscopicamente), como as sinapses entre neurônios nas redes neurais. Já a 

comunicação entre indivíduos de um sistema social não é fisicamente visível e pode 

conter elementos intrínsecos. 

 

3 – Nos sistemas sociais, diferentemente dos demais sistemas, os componentes, 

individualmente, contêm representações de macro-padrões. 1 

 

1.1.4 Design para Emergência 

Apesar da Emergência ser espontânea, natural, quase impossível de prever globalmente, 

mesmo possível prever pequenos padrões locais (HOLLAND, 1998), é possível o 

                                                 
1
SAWYER, Keith R., Y. Social Emergence – Societies As Complex Systems. New York: Cambridge University Press, 2005. Pag. 

26. 
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design para Emergência (VOGIAZOU, 2007)2. O design pode ser o meio para alcançar 

o fim, através do design é possível estudar as relações de interação do usuário, adquirir 

conhecimento sobre o que constitui engajamento participativo, experiências mediadas 

por tecnologia e como ocorrem comportamentos emergentes e 

imprevisíveis(VOGIAZOU, 2007). 

Mesmo levando em consideração a imprevisibilidade como característica inerente ao 

conceito de Emergência, um game design pode conscientemente incluir mecanismos 

como affordances que influenciem seu direcionamento, e, tratando a Emergência como 

design material, buscar promover comportamentos emergentes (PEARCE e 

ASHMORE, 2007).  

Esta sessão irá fornecer alguns exemplos a título de ilustrar e comprovar a afirmação da 

possibilidade do design para Emergência, tomando sempre o cuidado para não 

confundi-lo com qualquer espécie de previsibilidade.São exemplosdeEmergência em 

vida artificial, o caso do comportamento em time (flocking, consumo, movimentação de 

material, pastoreio) em robôs autônomos, móveis, a partir de regras simples observado 

por Arking (1998) ou ainda solução para reconhecimento de personagens em redes 

neurais artificiais, a partir das interações dos neurônios individuais (RONALD, 1999). 

Foi identificado o modelo para  criar engajamento, experiências sociais participativas de 

grande número de pessoas, mediada por tecnologia (VOGIAZOU, 2007).  O problema 

no enunciado deVogiazou é a escolha do termo “grande número de pessoas” devido a 

sua relatividade, mas de fato, foi desenvolvido e aplicado um framework de design para 

emergência. A Figura 4 apresenta o esquema de funcionamento desteframework de 

design para Emergência, incluindo o posicionamento do design, fatores externos e da 

emergência no processo de design. 

                                                 
2
Digo “Design paraEmergência” referenciandoVogiazou (2007), contudo vale atentarparaaimpossibilidade do termo 

“Design da Emergência”, justamentepor se tratar de um fenômeno natural, espontâneo. 



 16 

 

Figura 4 - Framework de Design for Emergence 

FONTE: VOGIAZOU, 2007. p.4. 

Focando no fluxo de design e re-design de aplicação interativa, estudando a emergência 

em mesmo grau de importância que a própria aplicação e buscando capturar os aspectos 

core da emergência a partir de usos não intencionais da tecnologia, foram definidos os 

seguintes princípios de design a serem aplicados no modelo: 

 A presença simbólica dos agentes; 

 Grande escala é importante para interação emergente; 

 Manter o design o mais simples possível; 

 Uso de affordance sempre que possível para o usuário entender que o design 

pode ser estendido; 

 

A sessão da Metodologia deste trabalho, no Capitulo 2, do Estudo de Caso, irá abordar 

em detalhes as escolhas feitas e o processo de adaptação do framework estudado 

(VOGIAZOU, 2007)usando princípios de design ideais ao experimento deste trabalho. 

A sessões seguintes irão tratar do desenvolvimento e aplicação do projeto, finalizando 

pela analise de resultados. 

1.2 Estado da Arte 

A seguir, a análise de pesquisa científica disponível acerca do tema Emergência, 

focando em resultados através de estudos de jogos digitais e Design, 

principalmente.Aabrangência obtusa da pesquisa justifica-se pela escassez de material 

acerca do tipo específico de observação da Emergência a que se propõe este trabalho. 

Idealmente, seriam trabalhados resultados tratando de Design para Emergência, Design 

para Emergência Social, Emergência em Salas de Aula. 

1.2.1 Metodologia de pesquisa 

Foram elaboradas tabelas para melhor organizar e visualizar o andamento da 

pesquisa,.A primeira tabela apresenta: nome do periódico, nome do artigo, índex e fator 

de impacto; sendo uma para periódicos nacionais e uma para internacionais. Outro 
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formato de tabela para conferencias simpósios e afins, apresenta: nome do evento, nome 

do paper, se teve Revisão Cega, as organizações que as apoiam, Taxa de Rejeição, 

Publisher, Corpo Técnico e de Revisores da Conferência, Idioma em que foi publicado. 

Finda esta etapa, ficou possível analisar a questão trabalhada em cada artigo, 

verificando as possíveis questões em aberto, para em seguida ter uma visão da área 

conjuntamente. 

1.2.2 Análise dos Periódicos e Motores de Busca 

As primeiras buscas foram realizadas por artigos através das palavras-chave 

“Emergência””jogo””social” “World ofWarcraft” em motores de busca diversos através 

do papers. 

A página do MITPRESS conta com uma busca por periódicos de publicação própria em 

áreas diversas de conhecimento. Através dela foi possível encontrar os periódicos 

Artificial Life com IF (impactfactor, ou fator de impacto) 2.122 em 2010, Presence, 

com IF de 1.097, e Learning RaceandEthnicity: Youthand Digital Media e The 

Ecologyof Games: ConnectingYouth, Games, and Learning sem valores de IF 

disponíveis no site. 

A Game Culture, periódico de Fator de Impacto 0,032 e H Index 13, apresentou quatro 

resultados dentro da temática. 

Emergence: ComplexityandOrganization, é um periódicopago, de H Index 19 e Fator e 

Impacto 0,0029, o único especializado exclusivamente no fenômeno da Emergência.  

No Brasil, a única publicação em periódico encontrada dentro do tema perseguido foi na 

revista LOGOS, sem informações disponíveis a respeito de Index e Fator de Impacto. 

Ainda no Brasil, em se tratando de games, um evento nacional amplamente conhecido 

na comunidade por SBGames, o Simpósio Brasileiro de Games apresentou apenas um 

resultado dentro do tema perseguido. 

Internacionalmente, duas outras conferencias trataram do tema: a ACM 

InternationalConferenceonHumanFactors in Computer Systems 2012 e a 14th 

InternationalAcademicMindTrekConference: Envisioning Future Media Environments. 

1.2.3 Comprometimento de Membros de Comunidades Online 

Segundo Jim (2010), uma comunidade online existe quando atendidos cinco atributos: 

propósito, local, plataforma, população e modelo de lucro. Seu propósito é descobrir o 

que impulsiona as pessoas, membros de comunidades a prover informações sem 

qualquer retorno monetário ou ainda despender tempo com pessoas que não conhecem. 

“Comprometimento é um complexo e multifacetado construto porque a base da 

motivação do individuo em continuar a relação pode variar”.  Baseado na teoria de troca 

social, o autor confirma a idéia de que os membros percebem benefícios recebidos das 

OC (online communities) e retornam comprometimento. Alem de que benefícios sociais 
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aumentam comprometimento afetivo, enquanto benefícios funcionais aumentam 

comprometimentos relativos a cálculo. 

Em suma, os membros de uma comunidade online precisam perceber de alguma forma 

que esta relação membro-comunidade irá trazer a ele qualquer tipo de benefício, para 

somente então comprometer-se com a OC. 

1.2.4 Jogar Intrínseco e Extrínseco  

Siang Ang, apresenta conceitos de intrinsic e extrinsic play como base de toda sua 

argumentação, onde o Jogar extrínseco é o jogar além do jogo. Este jogar extrínseco 

comparando com nosso entendimento, seria a Emergência Social for a do Mundo do 

Jogo (MIRANDA, 2010). 

O Jogar intrínseco seriam os acontecimentos parte do jogo dentro do mundo do jogo, 

nele, o software do jogo é uma ferramenta primária mediando a atividade/Ação para 

alcançar o objetivo do jogo (SIANG ANG, 2010). 

O jogar extrínseco brota da percepção dos aspectos socioculturais do jogo transpassando 

as fronteiras jogador-software do jogo. Neste âmbito, os autores proporem uso da 

Teoria da Atividade (ENGESTROM, 2001) chamado 3GAT para modelar o jogar 

extrínseco, admite, portanto, a possibilidade de projetar para uma Emergência enquanto 

designer. 

De acordo com a teoria da Atividade “as pessoas não interagem com o ambiente 

diretamente, ao invés disso a interação é socialmente mediada por ferramentas, como 

sinais (linguagem) ou ferramentas externas.”3 Fazendo um paralelo, esta observação 

remete ao que entendemos por Emergência Social dentro do mundo do jogo, quando se 

tratar de Ações que acontecem neste intermédio jogador-software dentro do ambiente 

do software do jogo; ou ainda Emergência Social fora do mundo do jogo quando se 

tratam de Ações em Fóruns, Sites, ou mesmo na vida real. 

 

RPAM e EPAM, Modelos Propostos 

O Jogar Extrínseco subdivide-se em RPAM (Reflective Play ActivityModel) e EPAM 

(Expansive Play ActivityModel) onde o RPAM reside no próprio processo do jogo 

intrínseco, com ações do tipo discussão, construção, troca e compartilhamento . E o 

EPAM, quando as atividades do jogo vão além do contexto do jogar em seu objetivo 

transferindo o foco para outro objetivo. Manifesta-se através de transgressão, construção 

e expansão, usando o jogo para outro tipo de “jogar”. 

Ambos os tipos manifestam-se através da construção, de acordo com SiangAng (2010), 

a diferença reside no objetivo desta construção, ou seja, se estamos construindo algo 
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para ajudar a alcançar determinado objetivo do jogo trata-se de um RPAM; no entanto, 

a construção de artefatos que independem do objetivo do jogo caracteriza o EPAM. 

O Siang Ang, observa uma forma de Emergência dentre suas observações do RPAM, a 

Emergência de regras coletivas na comunidade do jogo, possibilitando negociações e 

acordos através das regras de conduta na comunicação seja dentro do jogo em canais 

abertos ou fora do jogo em fóruns ou quaisquer outros canais de comunicação usados 

pela comunidade. Adiante observa que o jogar extrínseco emerge do intrínseco. E ainda, 

o EPAM serve de gatilho à interação social para Emergência de novas práticas de jogo e 

comunidades. 

Analisando a Teoria da Atividade no aspecto sociocultural do jogo, o autor levanta as 

seguintes discussões: 

 O jogoalém de ferramentaprimáriamediadora do jogarintrínseco, é 

explicitamente projetado como ferramenta secundária mediadorado 

jogarextrínseco; 

 O game play não é mediadoapenaspelo software do jogo, mas 

tambémporferramentas de modelagem 3D e edição de vídeos e imagens; 

 “A análise do objetivo é crucial no estudo dos jogos”; 

 O resultadodo jogo tem sido um conceitodifícil de explicarnaTeoria da 

Atividade, afinalnemsempre se trata de um resultadoconcreto. 

Os motores de busca não apresentaram resultados brasileiros na investigação desde 

tema. 

1.2.5 Emergência de Preconceitos 

É possívelidentificar manifestações de cultura emergente em MMOG, e aindaanalisar a 

natureza complexa da cultura produzida pelo jogador e sua relação com os artefatos do 

jogo, focando três pontos específicos: nacionalismo, linguagem e vigilância (TAYLOR , 

2006). 

Nacionalismo 

Taylor (2006) trabalha inicialmente o nacionalismo relatando casos de repressão de 

outras línguas que não o inglês, partindo dos jogadores. O posicionamento da Blizzard a 

respeito é sugerir que seja mais educado falar algo que os demais entendam, mas não 

em caráter de regra  tampouco prevendo punição. Em meio a este cenário o autor 

percebe a Emergência de uma forma virtual de racismo entre os jogadores, usando como 

exemplo os americanos x chineses, com tantas diferenças culturais, econômicas, 

linguísticas e mesmo formas de jogar discrepantes (justificado pelo caso dos fazendeiros 

chineses de ouro).  

O nacionalismo abordado por Taylor (2006) exemplificado através dos “Chinese 

goldfarmers” do World ofWarcraft relembram a essência do racismo desenvolvido entre 

os jogadores de Diablo II em 2000 com a fundação da KPK Inc. Organização criada 

para matar e incentivar a matança de coreanos nos servidores americanos. A KPK Inc. 

desenvolveu site, manifesto, gírias, “replicando a lógica cultural de um imperialismo” 

(THOMAS 2007). 
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A história inicia quando coreanos resolvem vender itens de jogo por dólar real, emerge 

então o mercado negro, usando comunidades como eBay para intermediar as trocas, e 

esses jogadores costumam não saber se comunicar em inglês, mas entram nos servidores 

americanos para poder realizar as trocas. Transformam o jogo em trabalho, enquanto 

americanos/canadenses, em geral brancos, os culpam pelos congestionamentos no jogo 

e desenvolvem comportamento racista.  

Os jogadores americanos constroem o perfil coreano em uma imaginação cultural e se 

apelidam como “Fed”ou “Agents”, isso implica que nesta relação se vêem como “os 

agentes federais” ou seja, os mocinhos enquanto os coreanos não são jogadores, mas um 

ruído no sistema de jogo. (THOMAS, 2007) 

Idade 

A idade é mais um fator de estratificação social emergente no jogo em conseqüência da 

interação sociocultural. Muitos adultos apelidam outros jogadores como “12 

yearoldboys”ou “thekids” (usados como sinônimo de baderneiros) como uma classe a 

parte de jogadores, inclusive existem em muitas guilds, mínimo de idade exigido para 

entrar. Muitas delas desenvolvem formulário próprio de submissão de pedido de entrada 

na guild, entrada esta, somente permitida após análise de todas as respostas.  

Justificativa para este cuidado é o fato da demografia do WoW ser relativamente jovem 

quando comparada a outros jogos como Everquest. E a maior facilidade em alcançar o 

nível máximo no jogo em menor lapso de tempo seria um dos motivos da preferência 

dos mais jovens pelo WoW. Normalmente jogadores jovens entram no jogo através de 

seus familiares e permanecem em suas guilds, ou convencem os pais a registrarem uma 

conta usando seu cartão de crédito. 

1.2.6 Emergência através de Modificações na Interface do Usuário de Jogos 

Digitais 

Os Mods, modificações na Interface do Usuário no jogo além de mera estética podem 

apresentar novas funcionalidades e inclusive, alterar o gameplay, ou simplesmente 

servirem como ferramentas eficientes no gerenciamento dos resultados obtidos por uma 

guild, com intuito de incentivar os membros a obterem resultados melhores. 

Exemplo disto, o DamageMeters, mod criado para calcular a quantidade de dano 

individual que um jogador está causando individualmente no oponente. Isto porque os 

jogadores costumam atacar oponentes fortes em grupo. Apos a batalha, o líder da guild 

pode analisar os resultados de cada membro na batalha em questão. Devido a sua 

natureza, o DamageMeters pode ser usado como uma ferramenta poderosa de 

estratificação. 

Taylor pretende “justapor a linguagem comum da Emergência e o compromisso 

produtivo com sistemas de jogo”. Elenca lados positivo e negativo da ferramenta, como 

auxiliar o jogo através de racionalização e quantificação das ações, como também 

informa e limita o conceito de bom jogo, afinal um bom jogo não depende 
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necessariamente destes números mas de uma série de outras possíveis ações tomadas 

pelo avatar em questão. 

Motivações do Modder 

Na investigação do cenário do modding e os elementos motivadores de sua 

prática,aelaboração de um mod requer dedicação e disciplina comparáveis às de um 

trabalho profissional, contudo trata-se de atividade não remunerada praticada em caráter 

de hobby. 

Os modderssão produtores da cultura do jogo, devido a possibilidade 

criativa(SOTAMAA, 2008). Adiante identifica as principais motivações do modder, são 

elas: uma forma de expressão artística; a prática do mod permite o jogador se identificar 

com o jogo e acrescentar a ele; um possível canal para conseguir trabalho na indústria 

de jogos. 

A possibilidade de praticar mods em determinado jogo depende antes de qualquer coisa, 

das escolhas de design feitas durante o desenvolvimento do mesmo. O modding é, 

portanto Emergência fruto de escolhas intencionais do designer. 

Voltando à questão da linguagem, os modders definem entre si o inglês como língua 

oficial em Fóruns o que causa eventualmente erros de interpretação, por isso alguns 

grupos decidem por ficar fora do cenário internacional, produzindo entre colegas de 

mesma língua.  

Enfatizando, a prática de mods e consequenteEmergência de novos cenários e artefatos 

através dela só é possível após decisões de design tomadas pelos desenvolvedores do 

jogo afim de deixar aberto um canal de entrada para tais modificações. 

Os motores de busca não apresentaram resultados brasileiros na investigação desde 

tema. 

1.2.7 Cooperação Emerge através da Emoção de Agentes 

A cooperação é uma troca onde os participantes se beneficiam a partir do encontro. Ela 

é passível de ser modelada, enfraquecida, ou fortalecida (SENNETT, 2012). 

Em experimento utilizando agentes de jogo exibindo ou não emoções e agindo de forma 

ora cooperativa, ora individualista, (MELO,2011) pôde traçar alguns padrões de 

comportamento social e entender melhor a Emergência da cooperação in game. 

Segundo os resultados da pesquisa, as pessoas cooperam significativamente mais com 

agentes cooperativos, e os percebem mais ativos que os individualistas, apesar de 

perceberem o agente individualista como mais poderoso que o cooperativo. 

Durante as partidas as pessoas procuram pistas em suas jogadas, traços de que seja 

possível vencer cooperando antes de agirem de fato através da cooperação, comprovado 

pela mudança de comportamento apenas apos a terceira rodada do jogo em média. Este 

comportamento aumenta significativamente após a pessoa ter jogado com o Agente 
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Individualista previamente. Os resultados comprovam que o comportamento dos 

agentes de um jogo pode influenciar a cooperação por parte dos jogadores. 

No presente experimento, usaram tit-for-tat como estratégia na escolha das jogadas. 

“Não é apenas emoção facial, mas também a reciprocidade inerente a sua estratégia que 

leva a um forte efeito na cooperação.” 

1.2.8 Conclusões do Estado da Arte 

Em Siang Ang (2010), a análise de exemplos reais é um caminho para descobrir a 

aplicabilidade dos modelos acima, possibilitando inclusive subdivisões ao longo do 

processo. O jogo é uma ferramenta concreta e as relações socioculturais através dele, 

podem ser analisadas visto que o próprio canal de comunicação costuma permitir 

registro da comunicação, como por exemplo, textos de chats copiados, imagens ou 

vídeos gravados, ou mesmo áudio. 

Sobre as manifestações da Emergência de formas de preconceito,  Taylor (2006), 

finaliza defendendo a Emergência como processo e não como resultado, e enfatiza a 

necessidade de mais estudos de caso antes de fechar quaisquer pontos a respeito das 

questões levantas. 

Já Thomas (2007) chama atenção para “ao examinar tais questões, precisamos prestar 

atenção, não apenas em representações de raça e etnia como aparentam na superfície, 

mas também na cultura emergente que resulta destas imagens e representações.   

Sotamaa (2008), analisando as motivações dos Modder’s, alega que são necessários 

maiores estudos caso haja intenção de examinar melhor essa relação hobby – 

profissionalismo e maiores detalhamentos sobre o transpassar dessa fronteira. 

Sobre a Emergência da cooperação, apesar dos resultados positivos, a pesquisa ainda 

necessita de maior investigação e evidencias empíricas (MELO, 2011).  

Até o presente momento, foi encontrada pouca diversidade nos estudos relativos ao 

fenômeno da Emergência Social nos jogos. Contudo, cooperação, o papel da emoção e 

as formas de preconceito são manifestações de Emergência exploradas como questões 

socioculturais provenientes dos jogos online 

No momento da pesquisa, o Brasil não apresentou resultados significativos na área, em 

se tratando de periódicos científicos.  E os periódicos internacionais ainda representam 

um número pequeno, mais de assuntos relacionados do que propriamente tratando da 

Emergência social nos jogos online, especialmente do World of Warcraft, salvo os 

trabalhos sobre Emergência de cooperação e Emergência de formas de preconceito. 
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Capítulo 2 –Estudo de Caso 

Esse capitulo foi dividido em três sessões destinadas à descrição do experimento.A 

primeira sessão: Metodologia, compreende a metodologia utilizada no desenvolvimento 

de um artefato que fomentasse os resultados de uma dinâmica em grupo concebida a 

partir de conceitos provenientes da Emergência. Além da metodologia de 

desenvolvimento da própria dinâmica. 

Em seguida, em Produção, as etapas de desenvolvimento do artefato, para melhor 

entendimento dos resultados da dinâmica e, através de sua descrição, permitir a 

visualização da forma em que nele foram aplicados conceitos relacionados à 

Emergência. Além das etapas de desenvolvimento da dinâmica onde o artefato seria 

inserido. 

Uma vez desenvolvido e aplicado o experimento, a terceira sessão será destinada à 

análise de resultados, onde através das respostas coletadas em enquetes, entrevistas, 

análise de registros da instituição, cartões de avaliação gameficada, poderemos 

vislumbrar possíveis alterações de cenário provenientes dessa metodologia. 

2.1 Metodologia 

A Sessão de Metodologia compreende quatro etapas do projeto, sendo a primeira uma 

preparação para a dinâmica em sala; a segunda, a forma de conceber a dinâmica; a 

terceira, a aplicação da mesma, e a quarta, as etapas de produção, como descritos 

abaixo: 

 Concepção de um artefato que estimulasse aprendizado e sociabilidade em sala 

de aula, auxiliando a fixação de conteúdo; 

 Concepção da dinâmica de aplicação deste artefato associada à Emergência; 

 Método de aplicação da Dinâmica favorecendo a comparação de resultados; 

 Etapas de Produção, descreve a produção do Experimento. 

 

Após a descrição metodológica das etapas do projeto, esta sessão apresentará o 

cronograma seguido, e irá descrever a normatização adotada nesta Dissertação.  

2.1.1 Concepção do Artefato 

Foi desenvolvido um artefato lúdico digital que estimulasse o aprendizado das aulas de 

Artes de alunos de 13 a 15 anos. O conteúdo da pesquisa de artes que fornece 

informações de conteúdo de artes aos alunos foi alinhado com a professora de Artes 

Raphaelle Brito, então colaboradora do projeto. 

O artefato pretende ser uma ferramenta para auxiliar na fixação de conteúdo, trazendo 

curiosidades trabalhadas superficialmente, com intuito de despertar a curiosidade no 

educando.A produção do artefato digital desta pesquisa, assim como materiais 

acessórios e sua aplicação, apresentam-se em conformidade com o texto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96). 
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Seu uso deveria permitir um nível de liberdade ao usuário, dada presença de poucas 

regras, e nível de liberdade garantida.Mas há necessidade de regras a serem seguidas 

pelos agentes envolvidos.Isto porque, em um Sistema Complexo, seja composto por 

aves, formigas ou seres humanos, precisam eles, como agentes deste Sistema, serem 

dirigidos por um conjunto de regras (STACEY, 1998). E ainda, para que haja 

Emergência em um Jogo, artefato em questão nesta pesquisa descrito no item 2.2 da 

Produção, com o mínimo de regras possível, afim de facilitar a emergência de 

comportamento colaborativo dos jogadores (VOGIAZOU, 2007). 

Em se tratando de fixação de conteúdo de sala, deveriam ser trabalhados artistas e obras, 

selecionados pela professora, de acordo com seu conteúdo de unidade. Sendo 10 

artistas, cada qual representando por um trabalho próprio, e relacionado a cinco 

informações específicas acerca deste autor ou obra relacionada. 

Através de Pesquisa Bibliográfica, foram levantadas informações sobre cada um dos 

cinco autores em questão e suas obras respectivas, e então selecionadas cinco 

informações, que seriam usadas como curiosidades no artefato. Estas curiosidades, são 

justamente o conteúdo de História da Arte sendo passado aos alunos. 

2.1.2 Concepção da Dinâmica 

Assim como o Framework descrito na sessão 1.5.4 do design para Emergência 

(VOGIAZOU, 2007), esta pesquisa buscou nas características da complexidade e 

propriedades da Emergência Social, compor a dinâmica objetivada. 

Durante a concepção da Dinâmica, foram analisadas formas de associar elementos da 

Emergência ao Design. O processo de design desta dinâmica envolveu uso de 

características e elementos presentes na Emergência, absorvendo, inclusive, elementos 

da Emergência Social para compor um resultado que estimulasse fixação de conteúdo 

através do engajamento.  

Dada a presença do fator Complexidade quando há Emergência (HOLLAND,1998; 

JOHNSON, 2001;STACEY, 1996),foram estabelecidas as seguintes características 

durante o processo de design da dinâmica e formatação de seu ambiente: 

1. Conectividade Rica; 

2. Grau de diversidade nogrupo; 

3. Avaliação de fluxo da informação; 

 

As seguintes premissas caracterizam a manifestação da Emergência social (SAWYER, 

2005): 

1. Presença de componentes de uma rede conectada interagindo; 

2. Os componentes interagem a partir de uma rede complexa; 

3. O sistema não pode subdividir-se em subsistemas; 

4. Há funções do Sistema Global distribuídas por todo o sistema. 
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Inserindo cada uma das premissas encontradas acima em um contexto prático, foram 

definidas as seguintes regras para aplicação da dinâmica, conforme Quadro 1 a seguir: 

 

NATUREZA PREMISSAS APLICAÇÃO NA DINÂMICA 

Complexidade Conectividade Rica Interação entre alunos, além da 

interação entre grupos. 

Avaliação de fluxo da 

informação.  

Presença de objetivos individuais e 

possibilidade de cooperação.  

Grau de diversidade 

nogrupo; 

Característica presente em 

ambiente de sala de aula. 

Emergência Social Presença de componentes 

de uma rede conectada 

interagindo 

Os alunos, dispostos em um 

mesmo ambiente,  conectados e 

interagindo através da 

comunicação e possibilidade de 

ajuda. 

Os componentes interagem 

a partir de uma rede 

complexa 

Sistema de avaliação gameficada, 

usando de recursos tangíveis, 

também conecta os participantes. 

O sistema não pode 

subdividir-se em 

subsistemas 

Todas as informações a serem 

passadas aos alunos encontram-se 

em um universo, e dele não se 

desprendem. 

Há funções do Sistema 

Global distribuídas por 

todo o sistema 

Há similaridade nos elementos que 

compõem o experimento: A 

unidade visual e quantidades que 

se repetem, como 10 artistas, 10 

quadros, 10 pontos de avaliação, 

50 dicas, 50 itens. 

Quadro 1 -Premissas de estudos da emergência e complexidade e sua aplicação na dinâmica 

Os tópicos seguintes irão descrever cada uma das regras apresentadas no Quadro 1 

acima: 

Conectividade - Interação entre Alunos 

A partir da interação entre as partes individuais em nível local, neste caso, os alunos, 

emerge algum tipo de propriedade global, que não poderia ser prevista com o 

conhecimento que se tem acerca das partes individuais (GLEISER, 2002). E 
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consequentemente, “o comportamento global de um sistema, resulta das ações e 

interações de seus agentes”(SAWYER, 2005); 

A dinâmica é aplicada em ambiente com alunos já conectados pela turma a que 

pertencem. Além disso, uma forma de conectá-los permitindo e estimulando a interagir 

uns com os outros dentro de sua turma, ou ainda turmas interagindo com outras turmas.  

A comunicação permitida entre os participantes é uma das formas de criar essas 

conexões. Outra forma, seria o estímulo que a avaliação gameficada provém à 

conectividade do grupo. 

A avaliação gameficada será descrita no tópico 2.2 da Produção, item 2.2.6, 

Desenvolvimento da Avaliação Gameficada. Entretanto, a título de entendimento do 

texto, Gameficação é o uso de elementos tradicionalmente pensados como dos jogos ou 

divertidos para promover aprendizado ou engajamento (KAPP, 2012) E no caso deste 

projeto, além de usar um jogo digital para ensinar artes, a dinâmica consiste em 

transformar a avaliação, gameficando-a. 

Diversidade no Grupo - Diversidade da Sala de Aula 

Uma vez que, já foi apresentado no tópico 1.5, da Fundamentação Teórica, o conceito 

de Sistemas Complexos Adaptivos, sabe-se da necessidade dos agentes, ou seja, de um 

“número de componentes interagindo” (STACEY, 1996). 

 Nesta dinâmica, os agentes serão os alunos de determinada série, agrupados em grupos 

menores em sala de laboratório de informática durante o tempo pré-determinado de uma 

aula. O ambiente de sala de aula, já contém como característica inerente a diversidade 

do grupo.  

Quando o fluxo de informações é rápido, há bastante diversidade entre os agentes e a 

conectividade entre eles é bastante rica, o Sistema move-se para uma zona instável. 

(STACEY, 1998). 

Avaliação de fluxo da informação - Objetivos Individuais e Possível Cooperação 

É possível combinar cooperação e competição, como fazem as crianças em playgrounds 

ou adultos no mercado de ações (SENNETT, 2012). Esta combinação pode estimular 

resultados ricos provenientes da interação entre os participantes. 

Como visto no tópico anterior, da Diversidade no Grupo – Diversidade da Sala de Aula, 

além da presença desta diversidade, a rapidez no fluxo de informações, igualmente 

contribui para emergência (STACEY, 1998); 

Uma vez que os agentes desse Sistema, a dinâmica, foram conectados através de sua 

comunicação, e tal comunicação ocorre presencialmente, estando todos os agentes 

dispostos em uma mesma sala, as informações podem transitar de forma rápida e sem 

ruídos. 
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Componentes de uma rede conectada interagindo 

A simples sensação de presença pode ser alcançada apenas sabendo da existência de 

outras pessoas, como na visualização de status online ou off-line em um chat, e já 

promove o senso de comunidade, o “sentimento de ser parte de um 

grupo”(VOGIAZOU,2007). 

Nesta dinâmica, a presença ocorre de fato, tendo os agentes acomodados 

simultaneamente em uma sala, dispostos lado a lado, através de fileiras.Em sua 

aplicação, este tópico é similar ao da Interação entre Alunos, acima descrito. 

Componentes de uma Rede Complexa 

A comunicação permitida, a presença em mesmo ambiente e a avaliação Gameficada 

funcionam como ponte entre os componentes desta rede complexa formada pelos 

alunos, dentro da sala fazendo parte da dinâmica. Ou seja, enquanto uma turma é o 

sistema e cadaaluno, uma parte, estes alunos são conectados através da presença no 

ambiente do laboratório, da comunicação e cooperação expressamente permitidas pelas 

regras da dinâmica e como parte integrante de um sistema gameficado de avaliação 

onde, cada aluno terá um cartão para pontuar seu avanço. 

Por Gameficação entende-se  a cuidadosa e reputada aplicação do game thinking para 

solucionar problemas e encorajar aprendizado usando todos os elementos de jogos que 

sejam apropriados (KAPP, 2012). Esta pesquisa usou de Gameficação no sistema 

avaliativo dos alunos, inclusive como ferramenta para mensurar o progresso individual 

dos alunos na aplicação do jogo digital proposto. 

Esta pesquisa opta pelo uso de Gameficação do processo de avaliação do aluno como 

elemento essencial na dinâmica, ajudando a promover o engajamento social entre os 

alunos. 

Os cartões de avaliação serão distribuídos a cada um dos alunos, onde no verso, dez 

espaços serão correspondentes a cada um dos 10 quadros do jogo. A cada quadro 

descoberto, o aluno ganha um carimbo e assim, vai compondo sua nota. Três espaços 

acima são destinados à bonificação do aluno que for o primeiro a encontrar determinado 

quadro. Introduzir falando das escolhas de métodos como observação, e enquetes e 

entrevistas, visando perceber detalhes do antes e do depois. 

As Informações Limitam-se a um Universo 

O sistema não pode dividir-se em subsistemas, (SAWYER, 1998) inclusive porque,  

todas as informações do assunto de artes a serem passadas aos alunos encontram-se no 

mesmo universo: o mundo do jogo em questão. 

A dinâmica, por fim, resume-se às seguintes ações: 

 Jogar (obrigatório); 

 Estar o grupo presencialmente reunido em determinado ambiente (obrigatório); 

 Comunicar-se durante o jogar (opcional); 
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Unidade do Sistema 

Há funções do Sistema Global distribuídas por todo o sistema seja sob a forma de 

padrões quantitativos, como a similaridade nos elementos que compõem o experimento: 

10 artistas, 10 quadros, 10 pontos de avaliação, 50 dicas, 50 itens. Seja pela identidade 

visual mantida graficamente durante todos os contatos do aluno com as interfaces 

apresentadas. 

2.1.3 Aplicação da dinâmica 

O método científicoescolhido paraverificaro andamento e os resultados do Experimento 

proposto foi o Grupo Controle, de eficáciacientificamenteconsolidada através da 

comparação de resultados; associado a observação e notas no decorrer do experimento, 

enquetes e entrevistas. 

Sendo a Emergência um fenômeno de grupos, percebido através da perspectiva macro 

do ambiente, os grupos controle e de teste da hipótese podem  ser analisados através da 

observação enquanto o experimento ocorre por quem o aplica e, passado um período 

após isso; além de enquetes respondidas pelos participantes e entrevistas;Lembrando, 

percebe-se a Emergência como processo e não como resultado (TAYLOR, 2006) por 

isso a possibilidade de seu alinhamento ao design para a construção seja de jogos 

digitais, seja de dinâmicas em sala de aula; 

Em se tratando de Metodologia de aplicação da Dinâmica e possível visualização de 

Resultados, foi aplicado o Grupo A/B, por facilitar a comparação entre grupos, através 

de modificações apenas em algumas variáveis. Neste projeto, o objetivo será comparar 

uma dinâmica de sala de aula aplicada de forma tradicional, o Grupo Controle, com uma 

dinâmica projetada levando em consideração elementos da Emergência, o grupo de teste 

da hipótese. 

2.1.4 Etapas de produção 

Uma vez definido o escopo e planejada a forma de inserir características inerentes à 

Emergência durante o processo de design de uma dinâmica auxiliar para sala de aula, 

inicia-se sua produção. 

A produção doexperimento desta pesquisa consiste em cinco etapas:  

 elaboração de um jogo digital com intuito de auxiliar no processo de construção 

do aprendizado de aula de artes; 

 Aplicação do jogo sob dois tipos de condição: uma tradicional onde cada aluno 

joga individualmente (grupo de controle) e outra, onde os alunos interagem uns 

com os outros, além de contar com avaliação gameficada (teste da hipótese); 

 Aplicação de questionário com os alunos pós-jogo e entrevistas com os 

professores em duas etapas, uma ao final da aplicação do jogo e outra, após um 

período; 

 Registro de observação do experimento através de notas, fotografia e vídeo. 

 Análise dos resultados obtidos cruzando as fontes; 
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Acerca dos resultados possíveis, estima-se que contribuirá para elaboração de dinâmicas 

em sala de aula fomentando o engajamento social entre os alunos. O benefício em 

estimular o engajamento social entre alunos, justifica-se pelo consequente aumento de 

desempenho, inclusive a adequação das escolas às Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. 

“A educação destina-se a múltiplos sujeitos e tem como objetivo a 

troca de saberes,   a socialização e o confronto do conhecimento, 

segundo diferentes abordagens, exercidas   por pessoas de 

diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, 

classes so-  ciais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos 

socioculturais, e da cidade, do campo e   de aldeias.”. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,2013) 

Esta colocação justifica o uso e possível benefício da dinâmica deste projeto, entretanto, 

não faz parte do escopo do mesmo, aprofundar-se em questões pedagógicas ou 

normativas. 

2.1.5 Cronogramas de aplicação do projeto no Colégio Boa Viagem 

A aplicação do projeto conta com as seguintes atividades, realizadas nos meses 

correlacionados. 

ATIVIDADES MÊS   

1. Aplicação do Jogo em sala de aula (de 

duas formas diferentes, de acordo com a sala) 

Agosto e setembro. 

2. Aplicação do questionário pós-jogo Setembro e outubro 

3. Entrevista com professores pós-jogo Setembro e outubro 

4. Entrevista com professores após um 

período de pelo menos três semanas da 

aplicação do jogo 

Novembro 

Quadro 2 - Cronograma de atividades do Experimento 

2.2 Produção – Projeto Arteirice 

O Projeto Arteirice é o nome dado ao projeto do experimento desta pesquisa, composto 

por um jogo desenvolvido visando auxiliar a aula de artes de alunos de 13 a 15 anos em 

ambiente de sala de aula. Esta sessão dedica-se à descrição da produção do Artefato que 

servirá de suporte ao método proposto por este trabalho de pesquisa, um jogo digital. 

Quanto ao conteúdo, este jogo objetiva fornecer aos alunos informações acerca de obras 

de arte diversas de forma sintética mas não superficial, inseridos na narrativa do jogo 

para aumentar a probabilidade de despertar a curiosidade do aluno sobre o tema. 

Por exemplo, uma das cinco dicas para o quadro O Quarto em Arles de Vicent Van 

Gogh, são quatro notas de Francos, que estarão inseridas no contexto do jogo, como 

objeto coletável. Ao coletá-lo, o jogador receberá esta informação, através de fala do 

próprio Avatar, como se ele pensasse alto: “Quatro notas de 100 francos, exatamente o 

valor que Van Gogh recebeu pelo seu único quadro vendido em vida.”.  
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Como este foi o valor recebido pelo pagamento do único quadro vendido em vida pelo 

pintor, a informação acerca do assunto de artes composto pelos estudos deste pintor é 

sutilmente abordado. Ficando, portanto a brecha para o aluno pesquisar mais sobre o 

assunto. 

O jogo deve seraplicado em duas versões, um grupo de controle em turma isolada, onde 

os alunos serão instruídos a trabalhar na política do “cada um por si” competindo todos 

contra todos, jogando individualmente; a segunda versão pretende despertar a 

curiosidade, socialização através da comunicação liberada e um sistema de cartões para 

avaliação gameficada, e ainda o presenteamento, através de pontos extra nesses cartões 

aos primeiros a encontrar cada quadro. 

2.2.1 Sinopse do Jogo 

Miguel, é o diretor de um centro de artes, personagem principal do jogo. Ao chegar no 

Centro Arteirice, ele percebe um caos, obras de arte fora do lugar e começa a correr 

contra o tempo para resolver tudo e descobrir o que está acontecendo. Abaixo, a 

imagem do conceptdeste personagem na Figura 5: 

 

Figura 5 - Concept Art do Personagem principal do jogo Arteirice 

A cada cinco itens específicos ele descobrirá um quadro correspondente aos itens. Cada 

item fornecerá informações sobre o artista ou a obra em questão. Ao descobrir uma obra 

de arte, visualiza uma tela com informações sobre tal obra, os itens que remeteram a ela 

e em seguida, uma tela extra com dicas de atitudes sustentáveis no dia a dia4. Serão 

                                                 
4
Estas dicas aparecem à parte da narrativa do jogo, podendo ser trabalhadas pela professor mais adiante, além de 

incentivar atitudes sustentáveis no cotidiano do aluno, 
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descobertas 10 obras de arte ao longo do jogo, cada uma após coletar 5 pistas a ela 

equivalentes. O quadro 3a seguir ilustra a lógica do jogo: 

IDENTIFICAÇÃO ITEM INFORMAÇÃO 

Quadro 1 Item 1 Informação 1 

Item 2 Informação 2 

Item 3 Informação 3 

Item 4 Informação 4 

Item 5 Informação 5 

Quadro 3 – Lógica do posicionamento da informação da disciplina no jogo digital desenvolvido 

Atribuindo o modelo do quadro 3 às pesquisas sobreO Quarto em Arles de Vicent Van 

Gogh já discutido, tem-se o quadro 4 como exemplo da organização das informações de 

conteúdo da disciplina de artes e sua disposição no jogo digital produzido: 

QUADRO ITEM FALA 

O Quarto em Arles, Van Gogh 4 notas de 100 francos Quatro notas de 100 francos, 

exatamente o valor que Van 

Gogh recebeu pelo seu único 

quadro vendido em vida. 

Rascunho do quadro na carta 

para Gaugin 

Esta é uma cópia da Carta de 

Van Gogh para Paul Gauguin! 

Nela tem um rascunho do “O 

Quarto em Arles”  

Lembrança do museu Van 

Gogh, folder 

Pelo visto a Ana guardou o 

folder da visita que fizemos ao 

museu Van Gogh.  

Bicicleta Van Gogh Como ela conseguiu trazer essa 

bicicleta? Ela é vendida já com 

telas estampadas de Van Gogh 

Prato com tintas Isso me lembra Van Gogh, ele 

costumava comer suas tintas as 

vezes. 

Quadro 4 –Exemplo do posicionamento da informação da disciplina no jogo digital desenvolvido 

Da mesma forma, serão inseridos os assuntos dos nove quadros restantes, de forma a 

compor uma estória do jogo enquanto fornece o conteúdo em paralelo. 

2.2.2 Mecânica 

Ficou definido como adventure o tipo de mecânica do jogo, permitindo contar uma 

história que englobe o conteúdo pretendido.Jogos do tipo adventure derivam dos mais 
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antigos jogos digitais. Neles, o jogador deve mover-se em um mundo complexo, 

acumulando ferramentas e utensílios adequados aos obstáculos que estão por vir até 

finalmente alcançar o tesouro ou objetivo final (CRAWFORD, 1984),e são uma escolha 

recorrente e bem-sucedida, em se tratando de Game-Based Learning (MEHM, 2013). 

Este jogo, destinado ao experimento de pesquisa, funciona com mecânica de point and 

click, ou seja, basta apontar e clicar com o mouse para que o personagem execute uma 

ação, como caminhar até determinado local ou coletar determinado item. Com isto, os  

alunos ficam em situação equilibrada, uns em relação aos outros, não terão vantagens, 

portanto, aqueles com mais destreza em relação a jogos digitais, basta atenção e 

interpretação para dar seguimento ao jogo. 

Um dos fatores levados em consideração na escolha do formato do jogo, foi a facilidade 

de programação do código através de Engine gratuita, neste caso, Adventure Game 

Studio. 

2.2.3 Cenários 

Há nove ambientes no mundo do jogo, por onde estarão dispostas dicas deixadas, 

pessoas que poderão fornecer novas dicas através de conversas, e também, onde 

aparecerão os quadros a medida em que forem encontrados. Abaixo, na Figura 6, 

imagem dos cenários do jogos: 
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Figura 6 - Cenários do jogo Arteirice 

2.2.4 Assunto de Artes inserido no Jogo 

Coletadas cinco dicas determinadas, o jogador encontra uma obra perdida e, neste 

momento da narrativa, o jogo exibe em tela cheia as informações-chave do assunto das 

aulas de artes, além de uma tela adicional com dicas de sustentabilidade. 

Obras de Arte do Jogo: 

 O Quarto em Arles – Vicent Van Gogh; 

 A Persistência da Memória – Salvador Dali; 

 Vitruvian Man – Leonardo da Vince; 

 Campbell’sSoup – Andy Warholl; 

 A Grande Onda – Hokusai; 

 O Beijo – Rodin 

 Lady with Fan – Klint; 

 Escada acima, escada abaixo – Escher; 

 O Grito – Munch; 

 Papeis de Parede – Catalina Estrada 
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Uma vez recolhidas as cinco dicas respectivas de determinada obra de arte, surge um 

pop-up na tela contendo tais informações, como exemplo a Figura 7 abaixo. 

 

Figura 7 - Tela de informações do quadro encontrado 

Para cada obra de arte, foram definidas cinco dicas a ela relacionadas, A pesquisa esteve 

sempre alinhada com o assunto de Artes da professora envolvida, e por ela aprovada. O 

ApêndiceB, elenca as dicas utilizadas no documento de Game Design elaborado durante 

a fase de produção do jogo. 

Dicas e Pistas de cada obra apareciam em diálogos, bilhetes e objetos deixados para 

trás. Frases que davam apenas o início de alguma informação, sempre almejando 

provocar a curiosidade do aluno. 

Além das obras de arte, após a tela de cada uma, o jogo exibia uma tela com dicas de 

comportamento sustentável, conforme Figura 8, a seguir: 
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Figura 8 - Tela extra com dicas de sustentabilidade. Aparece sempre após uma tela de informação de 

quadro encontrado, 

O conceito do jogo é de autoria desta pesquisa, sempre alinhado o conteúdo pesquisado 

e a forma de abordagem do tema com a Professora de Artes, Raphaelle Brito, garantindo 

que os assuntos abordados estivessem condizentes com os conteúdos a serem vistos em 

sala, já que o experimento seria realizado nas turmas desta professora. Da mesma forma, 

foram acordados os detalhes acerca da aplicação do experimento em sala. 

2.2.5 Desenvolvimento do Jogo 

A primeira etapa consistiu na definição das obras de arte a serem tratadas, para em 

seguida partir para criação da narrativa e pesquisa de artes em busca de fatos 

interessantes que seriam as pistas. Seguidos de Game Design e Arte, e por último testes. 

O desenvolvimento do jogo conta com as seguintes atividades: 

Desenvolvimento de Pesquisa Bibliográfica e Visual direcionada ao conteúdo de artes 

para gerar informações que serão passadas ao usuário do jogo; Elaboração do Game 

Design de um jogo que contemple tais informações pesquisadas; Produção dos assets de 

arte do jogo, programação do script e testes.Algunsassets de arte foram terceirizados. 

2.2.6 Desenvolvimento da Avaliação Gameficada 

A avaliação Gameficada desta dinâmica é composta pelas seguintes regras simples: 

 Cada aluno recebe um cartão; 

 A cada quadro descoberto por um aluno, será carimbado um espaço no cartão 

por ele apresentado; 
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 Quando o quadro em questão foi descoberto pela primeira vez, o carimbo será 

aplicado em área separada, de maior pontuação, como mostra a Figura 9, abaixo. 

 
Figura 9 - Cartão de Gameficação. 

Nível de Ansiedade  

Nesta dinâmica serão passados conteúdos referentes a 10 artistas e uma de suas 

respectivas obras. O aluno poderá descobrir conteúdos antes dos demais sendo 

presenteado através de bonificação na avaliação gameficada. 

A avaliação gameficada irá bonificar o aluno a medida em que ele encontra os itens 

necessários no jogo. A cada etapa de conhecimento adquirida, o aluno recebe um 

carimbo em seu cartão de avaliação. Entretanto, caso alcance quaisquer das etapas antes 

dos demais, terá um carimbo especial, garantindo mais pontos como bonificação. 

Desta forma a cooperação é estimulada sem deixar de lado os objetivos individuais, 

cabendo ao aluno, gerenciar suas ações de acordo com os resultados em vista. Isto, 

associado ao fato do aluno ter a nota diretamente ligada ao resultado obtido nos cartões 

dentro de um tempo determinado, contribuem para um certo nível de ansiedade, a ser 

verificado e gerenciado durante a aplicação do experimento. 

Comunicação e Ambiente 

Um grupo controle interagiu com o Artefato em laboratório de informática da escola 

individualmente, tendo a comunicação entre alunos proibida. 

Três outros grupos de alunos interagiram com o artefato ainda individualmente, mas em 

ambiente com a comunicação liberada.  

Cooperação e Competição 

É permitido aos alunos poderiam dar dicas do jogo aos colegas, estimulando desta 

forma a cooperação entre eles.Também recebem bonificação os alunos que encontrarem 

primeiro os resultados, estimulando a competição simultaneamente. Além disso,uma 

avaliação gameficada usando elementos palpáveis cartões que receberão marcas de 

carimbo.    

2.3 Aplicação do Jogo 

O jogo foi aplicado no Colégio Boa Viagem (PE, Brasil) em três turmas distintas, todas 

do nono ano do Ensino Fundamental, sendo duas sessões de 40 minutos por turma, uma 

vez por semana. Duas das turmas jogaram individualmente, mas podendo comunicar-se 
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com os colegas, enquanto uma das turmas jogou individual sem poder comunicar-se 

com os colegas.  

Como o jogo digital pretendia ser intuitivo, os alunos jogaram sem auxílio do 

responsável pela aplicação do artefato. 

 

2.4 Resultados do Experimento 

A análise dos resultados confrontará as respostas que mais se destaquem de acordo com 

a frequência, em busca de padrões.Após identificados padrões, os dados serão 

visualizados por listas, tabelas, ou gráficos. 

 

A dinâmica é composta por dois momentos, um primeiro onde os alunos jogam e um 

segundo onde os alunos respondem a uma enquete. 

Após a Dinâmica, devem ser realizadas entrevistas com o professor de artes envolvido 

no projeto, para investigação do comportamento dos alunos durante um período de 

aproximadamente um mês após a realização da mesma.  

 

2.4.1 Observação da Dinâmica 

A dinâmica usando o jogo digital como parte da aula de artes foi realizada em 

laboratório de informática, dividida em duas sessões de jogo para cada metade da turma. 

Por exemplo, na primeira semana participa um grupo formado por 15 alunos, na 

segunda semana um segundo grupo, na terceira semana, a segunda sessão de jogo do 

primeiro grupo, e na quarta semana, a segunda sessão do segundo grupo. Estas regras 

foram definidas pela coordenação da escola envolvida. 

A primeira sessão do jogo no colégio Boa Viagem teve grande aceitação nas turmas A, 

B e D. A turma C ficou resistente à aplicação do jogo devido à queda de energia 

ocorrida durante a aula, que fez a maioria dos alunos perder o andamento do jogo e 

declarar-se desmotivado a reiniciar o exercício. 

A segunda sessão enfrentou problemas devido à trapaça de algum, ou alguns alunos que 

apagaram todas as partidas salvas dos colegas para prejudica-los. Isso acarretou em 

sessão iniciando com sentimento de frustração dos alunos, que repudiaram a ideia da 

dinâmica devido ao tempo perdido. A própria trapaça observada consiste em 

comportamento emergente ocorrido entre os alunos. 

Além do acima observado, foi realizado registro fotográfico da dinâmica, conforme 

Figura 10, a seguir. 
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Figura 10 - Registro fotográfico do experimento 

 

2.4.2 Análise de resultados da enquete pós-jogo  

Foi elaborada uma enquete para investigar o decorrer da dinâmica sob a ótica dos alunos 

nela envolvidos, esta enquete foi respondida por todos os alunos participantes, logo 

após o término do experimento. Baseado na análise prévia de artigos, foram inseridas 

perguntas na elaboração da enquete direcionadas a descobrir certas manifestações já 

percebidas em outros momentos, como por exemplo a Emergência de cooperação 

(MELO, 2011) ou comportamento de liderança (WILLIANS, 2006). 

A enquete aplicada após as sessões de jogo era composta por questionamentos acerca da 

experiência do aluno enquanto usuário do jogo, de forma a investigar possíveis 

comportamentos emergentes já percebidos em outros trabalhos como a liderança 

(WILLIAMS, 2006; STACEY 1998; ) ou se o aluno agiu cooperativamente (MELO, 

2011). Também serão analisados o progresso de cada aluno no jogo, a avaliação da 

experiência pelo aluno, a forma como decidiu comunicar-se ou não e  que vontades 

sentiu durante a partida. 

Sobre a aplicação de elementos da emergência e sua relação e estímulo a 

comportamentos de liderança: 

A aplicação destes conceitos para organizações humanas e sistemas 

sociais nos levará ao entendimento de diversas formas de 

emergirem comportamentos coletiva e coerentemente. Nesse 

contexto, um dos principais mecanismos para alcançar 

comportamento coordenado é o exercício do controle de um 

indivíduo sobre os demais. E, é particularmente interessante 

considerar como o controle afeta o comportamento coletivo dos 

seres humanos. 

(BAR-YAM (2), 1997). 

Para melhor visualização dos resultados alcançados pelas turmas que jogaram de forma 

tradicional e individual em relação às turmas que jogaram de acordo com o modelo 
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proposto, igualmente individual , mas com comunicação liberada, foi montado um 

gráfico a partir da média ponderada de quadros encontrados por aluno tanto para a 

turma que jogou sem se comunicar, quanto para a turma com comunicação liberada. 

Multiplicando a quantidade de quadros encontrados por cada quantidade de alunos 

correspondente e dividindo o total pelo número de alunos, chegou-se ao gráfico 1 

abaixo: 

 

Gráfico 1 - Média de alunos participantes do individual de acordo com presença de comunicação 

Uma análise superficial dos dados, levaria o observador a deduzir que não houve 

diferença significativa entre a média de resultados das duas formas de aplicação de jogo.  

Isto porque a média de 4,32 quadros por aluno, apesar de maior que a média de 3,84 

quadros por aluno, não apresenta grande diferença. 

Entretanto, trata-se de resultados absolutos, e analisando os dados resultantes da 

dinâmica, podemos fazer um comparativo entre o grupo de alunos que jogou, 

tradicionalmente sem poder se comunicar com os alunos que jogaram seguindo as 

regras da dinâmica proposta de forma mais detalhada, conforme os valores do quadro 

5abaixo. 

turma D, que jogou individual, sem 

comunicação. 

turmas A, B e C que jogaram de acordo 

com as regras da dinâmica proposta 

17 alunos encontraramaté 3 quadros. 32 alunos encontraramaté 3 quadros. 

4 alunos encontraram de 4 a 6 quadros 23 alunos encontraram de 4 a 6 quadros 

Nenhum aluno encontrou 7 a 9 quadros 8alunos encontraram7a9 quadros. 
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4 alunos encontraram10 quadros 3 alunos encontraram10 quadros 

Quadro 5 - Comparativo do número de alunos que jogou individual e número de alunos que jogou em 

grupo. 

Há uma discrepância entre valores, no geral a turma não alcançou bons resultados, e 

aqueles alunos que foram além ficaram isolados em menor número. Analisando os dois 

grupos como um todo, tal resultado poderia passar despercebido, tendo em vista que a 

média ponderada de quadros por aluno da turma D foi 3,84, enquanto das demais 

turmas em conjunto, foi 4,32. Apenas ao analisar a distribuição dos pontos alcançados 

aluno por aluno, fica clara a diferença de resultados entre as turmas. Para melhor 

visualização, foi montado o Gráfico 2 abaixo, contrapondo a quantidade de quadros 

descobertos à porcentagem de alunos que os descobriu. Ou seja, dos 25 alunos que 

jogaram sem poder comunicar-se, 68% acharam menos de 3 quadros, 16% acharam de 4 

a seis quadros, nenhum aluno achou de 7 a nove quadros e 16% acharam 10 quadros; 

dos alunos que jogaram com a comunicação liberada, 48% acharam menos de 3 

quadros, 35% acharam de 4 a 6 quadros, 12% acharam de 7 a 9 quadros e 5% acharam 

10 quadros.  

 

Gráfico 2 - Relação entre quantidade de alunos e progresso obtido através de agrupamento por resultados 

(visualização em gráfico de colunas) 

Comparando as quantidades de quadros descobertos, percebe-se que, apesar da média 

geral, tida como valor absoluto, ser próxima nas duas propostas de aplicação, a forma 

como o resultado se distribuiu entre os alunos foi bastante diferente, uma vez que a 

aplicação tradicional, sem comunicação, a maioria dos alunos ficou entre os extremos 

de melhores ou piores resultados, enquanto na aplicação proposta os resultados 

apareceram de forma mais equilibrada, conforme o gráfico 3 abaixo, montado com os 

mesmos parâmetros do gráfico 2 anterior: 
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Gráfico 3 -Relação entre quantidade de alunos e progresso obtido através de agrupamento por resultados  

(visualização em gráfico de área) 

Sobre a forma como comportaram-se e receberam ou não ajuda  dos demais alunos, 

comparada aos resultados obtidos,  quadro 6 abaixo: 

COMPORTAMENTO SOCIAL MÉDIA DE QUADROS POR 

PESSOA 

jogaram tudo sozinhos 2,5 

formaram grupos para se ajudar 2,7 

tiveram ajuda de colegas mesmo de longe 2,2 

um ou dois colegas sentados perto ajudaram 4,8 

Quadro 6 - Comparativo comportamento social e progresso individual 

Da mesma forma, contrapondo a média de quadros encontrados, ou seja, o progresso do 

aluno no jogo, à forma como os alunos decidiram interagir com os demais integrantes 

do grupo, foi montado o gráfico 4, a seguir: 
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Gráfico 4 - Comportamento social e progresso individual 

Fica claro, portanto, que a maioria das pessoas da dinâmica que obtiveram ajuda de 

colegas adjacentes, tiveram um bom resultado em relação aos que levantaram para 

buscar colegas distantes, o que tendia à dispersão. 

Desmembrando a forma como os alunos se ajudaram e sua influência nos resultados 

obtidos, temos o quadro 7 a seguir, contendo a quantidade de alunos, comportamento 

social apresentado, relação de cooperação e resultado individual obtido 

QUANT. COMPORTAMENTO RESULTADO 

2  jogaram 

tudo 

sozinhos 

durante o jogo ajudaram os colegas 2 e 3 quadros 

4  formaram 

grupos 

para se 

ajudar.  

1 ajudou os colegas 3 quadros 

1 Recebeu ajuda de um ou dois colegas 3 quadros 

2 Receberam ajuda de vários colegas 2 e 3 quadros 

8  tiveram 

ajuda de 

colegas 

mesmo de 

longe.  

3 Ajudaram os colegas 2, 3 e 5 quadros 

2 Receberam ajuda de um ou dois 

colegas 

0 e 2 quadros 

3 Receberam ajuda de vários colegas 1, 2 e 3 quadros 
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52  comunicar

am-se com 

os colegas 

adjacentes. 

27 também ajudaram os colegas 1 encontrou 2 , 

11 encontraram 3, 

 4 encontraram 4, 

 2 encontraram 5, 

 2 encontraram 6, 

 3 encontraram 8, 

 1 encontrou 9 e 

 3 encontraram 10 

quadros 

24 Receberam ajuda de um ou dois 

colegas 

2 encontraram 1, 

4 encontraram 3, 

5 encontraram 4, 

 6 encontraram 5, 

 3 encontraram 6, 

 2 encontraram 7 e 

 2 encontraram 8 

quadros 

1 Recebeu ajuda de vários colegas 3 quadros 

Quadro 7  - Quantitativo de comportamento social, relação de cooperação e resultados individuais obtidos 

apresentados por agrupamento 

Ficou evidenciado o maior aproveitamento entre aqueles que optaram por receber ajuda 

apenas dos alunos sentados por perto, ou seja, peças adjacentes dentro do contexto do 

laboratório. Tais informações foram extraídas dos dados presentesnos quadros6 e 7, e 

através do estudo desses dados foi elaborado o gráfico 5 contendo o comportamento 

social dos alunos em relação aos demais,a seguir:  
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Gráfico 5 - Relação de cooperação entre participantes do meio individual de comunicação liberada 

Os gráficos8 e 9 abaixo comparam as vontades expressas pelos alunos em relação à 

forma de aplicação do jogo digital em sala de aula, se preferível o silêncio e atividade 

individual ou atividade com comunicação liberada, mesmo que isso gerasse algum 

barulho: 

 

Quadro 8 - Preferência dos Alunos envolvidos no experimento sem comunicação (esquerda). 

Quadro 9 - Preferência dos Alunos envolvidos no experimento com comunicação (direita). 

Os resultados apontam preferencia dos alunos pela atividade de uso de jogo digital em 

sala de aula com comunicação liberada tanto proveniente dos alunos participantes da 

dinâmica desta forma, quanto pelos alunos participantes do formato tradicional, onde a 

comunicação não era permitida. 
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O Quadro 10 abaixo, detalha as informações atribuindo a média de quadros encontrados 

por cada grupo de alunos exibido como resposta abaixo: 

GRUPO DE ORIGEM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À COMUNICAÇÃO 

 Preferência pelo 

silêncio 

Preferência pela comunicação 

mesmo gerando barulho 

sem comunicação 9, com média de 4,2 

quadros 

16, com média de 3,6 quadros 

com comunicação 13, com média de 4,3 

quadros 

53, com média de 4,3 quadros 

Quadro 10 - Informações em média de quadros por grupo 

Analisando os resultados, fica evidente que, apesar da maioria dos alunos manifestarem 

preferencia pela comunicação liberada durante a aplicação do jogo, não houve diferença 

significativa na comparação com a média de quadros obtidos pelos integrantes dos dois 

grupos observados. 

Jogo em Grupo 

Além dos dois grandes grupos que jogaram de forma individual, um tradicionalmente 

sem comunicação permitida, e outro, sob as regras do modelo de dinâmica desta 

pesquisa, foram realizadas partidas em grupos de alunos a fim de verificar também, os 

resultados obtidos através da aplicação de jogo digital em sala de aula com alunos 

dispostos em grupos.  

 

Figura 11 - Registro Fotográfico alunos jogando em grupo 
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Dois grupos de alunos, em turmas diferentes, compostos por 5 pessoas, foram 

acomodados em sala separada e jogaram por duas sessões, de aproximadamente 40 

minutos cada. Um dos grupos encontrou apenas dois quadros, e outro encontrou três, 

resultando em média de 2,5 quadros por grupo. 

Percebe-se, portanto, na aplicação do jogo didático como dinâmica em grupo, resultados 

muito abaixo da média em relação aos alunos que jogaram individualmente, 

independente se a comunicação era liberada ou não. 

2.4.3 Entrevista com o professor (pós dinâmica) 

O propósito desta entrevista é perceber no professor suas impressões acerca da 

Dinâmica, passado um período de tempo da mesma. Neste caso, foi realizada após três 

semanas da aplicação da mesma. 

Os parágrafos a seguir irão apresentar uma seleção de trechos da entrevista, 

representando neste trabalho, a opinião do professor acerca do uso do jogo, aplicação da 

dinâmica, problemas enfrentados e aceitação da mesma. 

Acerca do Nível de Ansiedade imposto pelos cartões 

Relembrando a importância do gerenciamento do nível de ansiedade em sistemas 

complexos onde pessoas são os agentes (STACEY, 1998), a professora envolvida, 

quando questionada acerca da forma como os alunos lidaram com a avaliação 

gameficada, responde: 

Raphaelle: Eles estavam preocupados assim: como a gente disse pra eles que 

valia nota, eles estavam preocupados em jogar e ir mais longe possível, então 

as informações, eles iam perdendo porque eles queriam ir embora pra longe. 

Acerca do feedback dos alunos em sala, fixação do conteúdo 

Quando questionada acerca da fixação do conteúdo pelos alunos, ou seja, se 

alunos mencionaram já ter visto os seguintes assuntos, na turma que teve a 

dinâmica de avaliação gameficada, a professora responde: 

Raphaelle – Eu dei pra todos, a mesma aula que eu dei pro D eu dei pra todos. 

O B eu não consegui dar a aula de Dali mas o B viu Van Gogh, então eles 

sabiam de algumas coisas e o B tinha muita gente que jogou bem, teve muita 

gente que foi longe que jogou bem. 

No A sim, os meninos identificaram e as meninas disseram que não viram nada 

realmente quando estava passando a foto, mas... eles não identificaram o 

bigodinho, mas identificaram o relógio de formigas e identificaram o queijo 

O C foi o que não jogou muito bem, que terminou mais cedo... 

Acerca da aceitação da dinâmica pelo professor 

Diante da seguinte pergunta Você faria alterações na dinâmica para promover 

o aprendizado?” A professora assume o seguinte posicionamento: 
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Raphaelle – Eu acho que a coisa que eu faria pra mudar não poderia partir de 

mim, porque seria pra eles jogarem continuamente, e cada um em um 

computador, a sala inteira. 

2.4.4 Conclusões do Experimento 

Com base nos resultados coletados através e após a interação do usuário, nesse caso o 

aluno ou agente do sistema, é possível propor ao professor orientações para de aplicação 

de jogos digitais em sala de aula, visando incrementar a fixação de conteúdo e 

engajamento social entre os alunos. Estasorientaçõesfornecem regras ao professor, 

aumentando a probabilidade de bom aproveitamento do uso do jogo digital em sala de 

aula. 

Orientações: 

 O jogo digital deve ser jogado individualmente; 

 Os alunos só podem conversar com colegas sentados em cadeiras adjacentes; 

 A avaliação gameficada só deve ser utilizada caso haja segurança de dados, 

impedindo que um aluno apague o jogo do colega; 

 Quando a avaliação for gameficada, o professor precisa ficar atento para 

controlar o nível de ansiedade dos alunos, usando-a como fator motivador e não 

repressor; 

 É ideal que haja pelo menos uma hora jogada em cada sessão; 

 

Estas regras foram deduzidas a partir da análise de resultados do Experimento, elas 

indicam probabilidade de sucesso, inclusive porque, apesar da não haver 

previsibilidade da Emergência, há grande probabilidade que os comportamentos 

identificados sob determinadas condições se repitam caso repetidas as mesmas 

condições (STACEY,1996).  
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Conclusões 
Esta pesquisa abordou definições de Emergência, suas observações e aplicações, 

buscando as interações com o Design e formas de, a ele, servir de suporte enquanto 

parte da metodologia. 

Usando um framework de design para Emergência (VOGIAZOU, 2007) onde os 

princípios de design da metodologia escolhidos foram desmembramentos da teoria da 

complexidade (GLEISER, 2002; HOLLAND,1998; JOHNSON, 2001;STACEY, 1996) 

e propriedades da Emergência Social (SAWYER, 2005), foi possível propor um modelo 

de método para estimular a Emergência entre os membros envolvidos em um Sistema 

Complexo Social. 

O Experimento consistiu na aplicação de um jogo digital desenvolvido para auxiliar a 

aulas de artes de três formas diferentes: individual tradicional, individual de acordo com 

as regras do modelo proposto nesta pesquisa, e em grupo. Em seguida, foi analisado 

através de observação, análise dos dados fornecidos pelos alunos através das respostas 

da enquete aplicada e entrevistas com a professora responsável pela turma. 

A análise de dados da enquete indicou resultado de aproveitamento global similar em 

jogos aplicados individualmente (43,2%) com ou sem comunicação liberada (38,4%) 

entre os alunos, maio. Já os alunos que jogaram em grupo, ficaram com aproveitamento 

bem abaixo (25%) em relação aos que jogaram individualmente. 

Dentre os alunos que jogaram individualmente, a forma como os resultados se 

distribuíram entre os dois grupos, apesar de teremapresentado uma média global 

parecida, foi bem distinta. O grupo com comunicação liberada teve aproveitamento 

individual melhor distribuído entre os integrantes do grupo , resultando em maior 

aproveitamento de cada aluno. Ou seja, ao invés de alguns alunos com resultados muito 

altos e outros com resultados muito baixos, foi percebido um quantitativo maior de 

alunos com resultados medianos, além de um pequeno aumento (de 38,4% para 43,2%). 

Há concordância entre os resultados extraídos da enquete aplicada e a entrevista com a 

professora, confirmando a fixação do aprendizado pela observação dos alunos após 

aplicação do Experimento e o interesse em novos jogos em sala. Apesar da turma D, de 

acordo com a professora, ter histórico de resultados superior às demais turmas, foram 

percebidas observações dos alunos em sala de aula, no decorrer do período de um mês 

pós dinâmica, reconhecendo itens aprendidos no jogo digital aplicado no experimento, 

em proporção similar para as turmas A, C e D. A aplicação do jogo individual, mas com 

a comunicação liberada, contribuiu para o nivelamento de resultados das turmas. 

Através da análise de resultados do experimento, realizado de forma a estimular 

comportamentos emergentes entre os integrantes do Sistema,  neste caso os alunos, foi 

possível chegar a orientações que aumentem a probabilidade de bom aproveitamento 

dos alunos quando usuários de jogos digitais em suporte às aulas, promovendo maior 

fixação do conteúdo e engajamento social dos alunos e confirmando a hipótese deste 
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trabalho. Estas orientações aos professores que intentem o uso de jogos digitais em sala 

de aula, e a verificação do modelo proposto para estímulo da Emergência em fase de 

concepção, como parte de metodologia do design, são as principais contribuições 

acadêmicas deste trabalho de pesquisa.Ficam em aberto, possibilidades de confirmação 

das orientações propostas a partir da aplicação deste modelo, além de seu 

aprimoramento. 

Além dos resultados quantificados, foi observado comportamento de trapaça entre 

alguns alunos, apagando os jogos de outros alunos para prejudica-los na pontuação. Um 

dos computadores com jogo instalado foi hackeado por um dos alunos, tendo o código 

alterado para obter carimbos. Trata-se de Emergência ocorrida socialmente entre os 

alunos, mas não foi possível identificar os alunos envolvidos. 
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Glossário 
Affordance– refere-se às propriedades percebidas de alguma objeto, propriedades 

fundamentais que justamente determinam como tal objeto poderá ser usado.Percebendo 

affordances, o usuário pode saber como usar um objeto só de olhar para ele. 

(NORMAN, 1988). 

Agentes – Agentes são entidades de um jogo não controladas pelo jogador, mas pelo 

sistema do jogo. 

Engine–É um motor de jogo, normalmente com a interface de um programa voltado 

para ajudar o usuário a desenvolver um jogo de tipo específico sem necessidade de 

grandes esforços em programação. 

Gameficação - Cuidadosa e reputada  aplicação de ideias inerentes ao jogo para 

solucionar problemas e encorajar o aprendizado usando todos os elementos de jogo que 

forem apropriados (KAPP, 2012). Ou seja, uso de elementosde jogo em situações “não-

jogo”. 

Guild – Grupos de personagens que jogam em conjunto regularmente e geralmente tem 

preferências de jogo similares. (Fonte:http://us.battle.net/wow/en/game/guide/playing-together); 

Mod – Modificações na Interface do usuário do jogo. 

Modding – Prática do MOD. 

Tit-for-tat – Uma estratégia de teoria de game que consiste na resposta equivalente.  

WoW – Siglapara World ofWarcraft, jogo MMORPG (Massive Multiplayer Online 

Role Playing Game). 

http://us.battle.net/wow/en/game/guide/playing-together
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Apêndice A – REGISTRO DE IMAGENS DO JOGO 
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Apêndice B – DOCUMENTO DE GAME DESIGN DO JOGO 
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ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA FORNECIDA PELO 

COLÉGIO BOA VIAGEM 
 

 

Figura 12 -Carta de anuência do Colégio Boa Viagem dando permissão ao Experimento 


