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RESUMO

O fenômeno da cooperação poder ser a razão pela qual vivemos em grupos e pode estar na 

base da explicação sobre como surgem conflitos sociais e políticos de modo geral. Ele não 

pertence  somente  ao  domínio  da  sociabilidade  humana  e  tem  possibilitado  estudos 

interdisciplinares ao colocar questões para as Ciências Sociais, a Biologia, a Inteligência 

Artificial e a Robótica, entre outros. Há décadas, a cooperação tem sido um tema central 

para as pesquisas conduzidas no escopo da Teoria dos Jogos (TJ). O Dilema do Prisioneiro 

(DP) é uma abordagem comum utilizada pela TJ para explicar a evolução da cooperação 

entre indivíduos orientados por seus próprios interesses. Uma das vantagens de se utilizar o 

DP reside na possibilidade de se descrever eventos sociais como decisões discretizadas de 

um  jogador  no  decorrer  do  tempo  e,  por  este  motivo,  propiciar  sua  modelagem  em 

simulações computacionais. Entretanto, há poucas pesquisas que utilizam esta técnica no 

campo da Psicologia Social.  O objetivo  deste  estudo foi  o  de utilizar  um vídeo game 

multiplayer para  simular  as  condições  de  um cenário  conflituoso,  no  qual  grupos  de 

jogadores pudessem experienciar a necessidade de compartilhar e preservar recursos para a 

manutenção de sua permanência no jogo. Esse software oportunizou a coleta e a análise de 

sequências de dados de modo similar ao que pode ser feito com o DP. Além disso, os 

jogadores falaram sobre suas experiências e uma simulação computacional foi construída 

para estudarmos a estabilidade de algumas estratégias encontradas. Corroborando o caráter 

interdisciplinar do estudo, que envolveu a Psicologia Social e a Engenharia, nosso método 

baseia-se nas considerações dos proponentes da Teoria Ator-Rede (TAR), principalmente 

Bruno Latour. Para a TAR, pesquisar é fazer articulações para seguir as transformações de 

um fenômeno em uma rede de proposições e materialidades. Ao performarmos uma versão 

da cooperação, nossos resultados apresentaram um fenômeno que evolui para diferentes 

níveis de complexidade durante as interações dos jogadores. A comunicação e a reputação 

parecem  ser  importantes  para  o  estabelecimento  e  manutenção  da  reciprocidade.  O 

egoísmo  surgiu  como  resultado  de  efeitos  de  uma  causalidade  em  rede  e  não  como 

tendência inata  de um indivíduo.  As estratégias simuladas  mais  estáveis pareceram ser 

aquelas cujo interesse se volta para atender às necessidades dos indivíduos que as utilizam.

Palavras-chave: Cooperação, Dilema do Prisioneiro, Vídeo Game, Teoria Ator-Rede.
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ABSTRACT

The phenomenon of cooperation may be the reason why people live together and explain 

the onset of social  and political  conflicts  in general.  It  is  not strictly related to human 

sociality and it has made possible a cross-fertilization among scientific fields as it poses 

questions to Social Sciences, Biology, Artificial Intelligence and Robotics, to name a few. 

For decades, it has been mainly a problem for research conducted within the framework of 

Game  Theory  (GT).  Prisoner's  Dilemma  (PD)  is  a  common  approach  used  by  GT to 

understand how cooperation evolves while individuals act in pursuit of their own interests. 

One important advantage of the usage of PD lies in the possibility of describing social 

events as player's discrete decisions over time, and therefore can be modeled by computer 

simulations. However, not much research with this technique currently exists on the field 

of  Social  Psychology.  The goal  of  this  study was to  use  a  multiplayer  video game to 

simulate the conditions of a scenario of conflict, in which groups of players could face the 

need of both sharing and preserving scarce resources to remain in the game. This software 

offered the opportunity to collect and analyze sequences of data in a similar fashion to 

what  can  be  done  with  the  PD  structure.  In  addition,  players  were  debriefed  and  a 

computer simulation was developed to test the stability of some strategies found. Aimed at 

performing  an  interdisciplinary  investigation,  involving  Social  Psychology  and 

Engineering, this study based its methods on the considerations by Actor-Network Theory's 

(ANT) proponents, especially Bruno Latour. According to ANT, a research consists in a set 

of articulations and controversies through which one can follow a phenomenon as it is 

transformed and produced in a network of propositions and materiality. By performing a 

version of cooperation, our results show an evolution of different levels of complexity as 

players  developed interactions  among themselves.  Communication  and reputation  were 

found to be  important for the establishment and maintenance of reciprocity. Selfishness 

was observed as a result of the effects of a net causality and not necessarily an innate 

tendency of a single individual. When simulated, the emerging stable strategies appeared to 

be the ones designed to fulfill one's own interest as opposed to a partner's need.

Key-words: Cooperation, Prisoner's Dilemma, Video Game, Actor-Network Theory.
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INTRODUÇÃO 

No intuito de compreender o homem em seus modos de associação e fragmentação 

com  a  coletividade,  o  estudo  da  peculiaridade  dos  laços  humanos  pode  revelar 

propriedades importantes que fazem emergir estruturas sociais cooperativas relevantes para 

a  manutenção  da  vida  em sociedade.  A evolução  da  cooperação,  em contraposição  às 

incertezas do convívio social surge como um tema recorrente em tempos incertos e cada 

vez mais distantes de antigas concepções lineares de progresso social. Ao considerarmos os 

agrupamentos humanos como sistemas complexos,  podemos partir  da análise da mútua 

cooperação entre  os  indivíduos e  entendê-la  como um dos padrões  emergentes  que os 

caracterizam e os mantêm.

O  fenômeno  da  cooperação  pode  ser  entendido  como  algo  que  opera  a 

reorganização dos grupos sociais (Nowak, 2006). Ele pode ser também a razão pela qual as 

pessoas vivem em grupo ou aquilo que determina as posições políticas entre sociedades 

(Axelrod,  1984a;  Axelrod  &  Hammond,  2003).  Além  disso,  ele  pode  explicar  o 

comportamento de animais, insetos, microrganismos (Axelrod & Hamilton, 1984) e até ser 

estudado para produzir máquinas artificialmente inteligentes (Cao,  Fukunaga, & Kahng, 

1997; Kube & Banabeau, 2000).

A cooperação parece estar imediatamente contrária ao paradigma darwiniano que 

pressupõe a competição como base para o mecanismo da seleção natural (Alencar, 2010; 

van  Schaik  &  Kappeler,  2006).  Ela  está  no  fundamento  de  conflitos  internacionais 

contemporâneos  como  a  distribuição  de  recursos  naturais,  o  aquecimento  global  e  o 

desequilíbrio econômico das nações. Para a Psicologia, este fenômeno enseja o interesse 

pelos modos de associação que permeiam a convivência social.

Um solo  rico  e  pouco explorado  pelas  Ciências  Humanas  onde  esse  fenômeno 

ocorre é o crescente contato social mediado pela informática, em especial, a tecnologia dos 

jogos  computacionais  e  das  simulações.  Esse  mesmo  cenário  da  realidade,  além  de 

despertar interesse por causa de seu complexo agenciamento1 de humanos e não humanos 

1 Agenciamento se refere à natureza heterogênea (Mattedi, Grisotti, Spiess, & Bennertz, 2009, p. 387) da 
atividade científica sobre a qual se apoia o pesquisador para a produção de fatos.
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na produção de fatos sociais, tem ainda suscitado investigações em que o mesmo recurso 

computacional empregado para o entretenimento torna-se instrumento de estudo científico 

(Bainbridge, 2007; Crooks, Hudson-Smith, & Dearden, 2009; Lofgren & Fefferman, 2007; 

Nardi & Harris, 2006). 

Para  além da  condição de  brinquedo  ou de  produto  lucrativo  de  uma indústria 

bilionária, o principal apelo dos jogos eletrônicos está no fato de permitirem a criação e 

participação  em  cenários  inéditos  (Shaffer,  Squire,  Havelrson  &  Gee,  2006).  Sua 

tecnologia não difere daquela empregada na construção de simulações de fenômenos reais 

que,  aliadas às técnicas da Inteligência Artificial,  têm se tornado formas de  tecnologia 

Intelectual (Lévy, 1993a; 1993b) para leitura e compreensão da realidade.

Como suporte ao pensamento e à ação, os vídeo games multiplayer fazem emergir 

formas privilegiadas de simulação quando engajam humanos na produção de fenômenos 

grupais (Lofgren & Fefferman, 2007; Nardi & Harris, 2006). Nestas ocasiões, conflitos 

vividos  em  cenários  virtuais  fantásticos  podem  produzir  efeitos  concretos  sobre  a 

disposição  dos  jogadores  para  assumirem  a  resolução  de  problemas  coletivos  ou 

individuais.  Diante  desta  possibilidade,  a  cooperação  poderá  surgir  conforme  trocas 

recorrentes  entre  parceiros  propiciem a  auto-organização,  mediada  por  um dispositivo 

técnico e forjada na ação de entidades com interesses comuns e ao mesmo tempo díspares.

Em  uma  simulação  computacional,  poderíamos  recriar  fenômenos  semelhantes 

apenas virtualmente, automatizando as ações que dão movimento aos personagens de um 

jogo  com  regras  simples  de  funcionamento  para  cada  indivíduo.  Como  resultado, 

obteríamos uma tecnologia intelectual, com a qual realizaríamos testes livres dos entraves 

éticos e de escala que tornariam impossíveis os mesmos estudos com grupos de humanos.

Com  base  nestes  argumentos,  procuramos  construir  e  testar  um  jogo  e  uma 

simulação  como  recursos  para  compreendermos  o  funcionamento  do  fenômeno  da 

cooperação  enquanto  um  processo  em  andamento.  A  vantagem  do  emprego  desses 

dispositivos foi a de podermos, simultaneamente, dispor de um cenário dilemático de um 

vídeo  game  para  deflagramos  a  cooperação  entre  jogadores  humanos  e  produzirmos 

simulações computacionais, levantando mais questões acerca do fenômeno.

É sobre essas bases temáticas e metodológicas que esta pesquisa apoia os estudos 
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sobre a cooperação, procurando integrar de modo interdisciplinar2 questões que interessam 

à  Psicologia Social para serem estudadas com técnicas oriundas das Ciências Exatas. Este 

trabalho  integra  os  estudos  conduzidos  na  Brinquedoteca  da  UFSJ,  que  pertence  ao 

Laboratório  de  Pesquisa  e  Intervenção  Psicossocial (LAPIP)  do  Departamento  de 

Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Sob a orientação de dois 

professores, um do Departamento de Psicologia e o outro do Departamento de Engenharia 

Elétrica da referida instituição, procuramos conciliar disciplinas aparentemente distantes 

para  a  efetivação  de  nossa  proposta  de  investigação  na  construção  de  instrumentos 

apoiados  em mais  de  um campo científico.  Amparados  pela  Teoria  Ator-Rede  e  pelas 

considerações  de  Bruno  Latour  (1996b;  2000a;  2000b;  2000c;  2000d;  2000e;  2000f; 

2000g;  2001a;  2001b;  2003;  2004)  acerca  da  lógica  de  produção  de  fatos  científicos, 

tentamos  realizar  uma  Psicologia  Social  livre  de  constrangimentos  disciplinares, 

performando uma versão da cooperação ao seguirmos os passos de jogadores humanos e 

virtuais em interação.

Este texto está organizado em quatro capítulos. No Capítulo I, discorremos sobre as 

controvérsias que giram em torno do fenômeno da cooperação e sobre como ele tem sido 

explorado no contexto da Teoria dos Jogos. 

No Capítulo II, chamamos a atenção do leitor sobre como os jogos multiplayer  e os 

mundos virtuais podem ser um cenário promissor para a manifestação do dilema social que 

é objeto de investigação deste estudo. 

No Capítulo III, apresentamos nossos dispositivos experimentais em diálogo com o 

enquadre metodológico da Teoria Ator-Rede e com outros autores. 

No  Capítulo  IV,  discutimos  os  resultados  que  obtivemos  com o uso  de  nossos 

dispositivos experimentais e empreendemos as considerações finais.

2 Segundo  Sommerman  (2006),  a  interdisciplinaridade  se  constitui  com  o  intercâmbio  de  métodos  e  
conceitos entre disciplinas para o estabelecimento de trocas de saberes. Além disso, ressalta que é comum 
entre os projetos interdisciplinares, a disposição para a proposição de modelos espistemológicos inéditos 
para a compreensão da realidade. Em discussão semelhante, Klein (2004)  destaca o surgimento de novas 
especialidades, em decorrência dos empreendimentos interdisciplinares levados a efeito na tentativa de 
preencher  as  lacunas  deixadas  pelas  especialidades  disciplinares  tradicionais.  Na  medida  em  que 
cientistas inovadores deslocam-se do eixo central de seus campos de estudo em direção à fusão com 
outras áreas do conhecimento, vemos surgir ramos como a Antropologia Médica,  o Desenvolvimento 
Infantil, a Astrofísica e a Inteligência Artificial.
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CAPÍTULO I

O FENÔMENO DA COOPERAÇÃO

O Dilema da Cooperação

As  incursões  teórico-metodológicas  que  visam  analisar  o  fenômeno  social  da 

cooperação  se  apoiam  sobre  variadas  perspectivas  de  estudo  em  diversos  campos 

científicos. A necessidade de rompimento de barreiras disciplinares tem acompanhado o 

desenvolvimento de pesquisas que buscam revelar como são formadas ou fragmentadas 

redes  de  relacionamento  em  diversos  níveis,  entre  humanos  e  não  humanos.  Essa 

oportunidade  de  produção  de  conhecimento  tem  atraído  o  interesse  de  empreitadas 

interdisciplinares  entre  sociólogos,  psicólogos  sociais,  engenheiros,  biólogos,  etólogos, 

cientistas da computação, entre outros.

Conforme  Despret  (1996),  por  exemplo,  o  estudo  dos  animais  empresta-nos 

questões para buscar elos de continuidade e descontinuidade entre homens e animais, para 

pensar diferenças entre culturas e para entender as estratégias de sobrevivência no sentido 

mais  amplo  da  manutenção  das  redes  que  dão  suporte  e  que  garantem os  efeitos  das 

práticas  de  cada  uma  das  entidades  viventes.  A  autora  se  coloca  a  favor  do 

desenvolvimento das pesquisas etológicas em conjunto com aquelas desenvolvidas pela 

psicologia, podendo-se verificar, através delas, como os comportamentos de homens e de 

animais são suscetíveis a mudanças, negociáveis sempre que as circunstâncias permitirem 

ou  exigirem.  Deste  modo,  sugere  que  a  introdução  de  variáveis  em  um determinado 

cenário  poderá  produzir  modificações  nem  sempre  previstas  a  partir  de  uma  situação 

inicial. Parte-se do princípio de que estas questões podem ser observadas entre os animais, 

nas  suas  estratégias  de  associação,  quando  destas  podem depender  as  suas  formas  de 

melhor sobreviver às adversidades. O mesmo ocorreria entre humanos. 

No caso da cooperação, entendemos que não se trata de um fenômeno isolado que 

possa ser estudado a priori sem as circunstâncias que propiciam a sua emergência. Ele está 

ancorado nas formas de viver dos grupos e tem manifestações singulares em função da 
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constelação de fatores que orientam a convivência dos participantes. Abordar o problema 

da cooperação sugere que tal fenômeno seja estudado mediante o conhecimento de suas 

facetas, que nos pareceram bastante diversificadas quando empreendemos uma revisão de 

literatura. Expomos a seguir um panorama sobre o que já foi teorizado por outros autores. 

Inicialmente,  uma  das  características  principais  dos  grupos  sociais  parece  estar 

associada ao fato de que a condição de interação social está assentada sobre uma situação 

de conflito. Entretanto, um conflito tem mais chances de ocorrer quando um dilema, que 

lhe  é  subjacente,  é  identificado e  transformado em problema (Bleger,  1984).  Podemos 

pensar em uma série de situações nas quais isso ocorre. Um dos exemplos mais salientes 

encontra-se  nas  questões  que  envolvem as  discussões  sobre  a  distribuição  de  recursos 

naturais  (Daré  &  Barreteau,  2003;  Younger,  2003)  e  o  aquecimento  global  (Milinks, 

Semmann, Krambeck, & Marotzke, 2006). A estabilização do clima da Terra parece já ter 

atingido o  status de conflito, na medida em que o conhecimento científico tem tentado 

revelar seus fundamentos e suas consequências futuras em confronto com os interesses de 

empresas que lucram emitindo gases poluentes para a atmosfera, intensificando o efeito 

estufa.  Caso  esse  dilema  não  seja  resolvido,  qual  é  a  melhor  estratégia  para  que  a 

sobrevivência  do  planeta  seja  garantida?  Essa  preocupação  já  havia  sido  cogitada  por 

Hardin (1968), que sugeriu que o compartilhamento de recursos públicos sempre colocaria 

problemas para a humanidade. Os custos, por exemplo, com o uso excessivo ou poluição 

dos  recursos  naturais  em consequência  dos  avanços  da  exploração  comercial  são,  por 

natureza, um problema coletivo que afeta inclusive aquele que parece ter mais lucros do 

que perdas.

Conforme Kollock (1998), muitos problemas podem ter suas raízes em um dilema 

social, seja ele uma questão interpessoal ou internacional. Ele também alega que isso está 

principalmente relacionado a uma decisão racional  individual que produz um resultado 

coletivo  irracional.  Uma  nação  pode  se  beneficiar  do  que  é fabricado  pela  produção 

industrial,  sem  considerar  os  efeitos  desastrosos  da  poluição  sobre  o  mundo  (Hardin, 

1968). Todos podem conhecer as consequências da poluição atmosférica produzida pelos 

automóveis, mas ninguém irá necessariamente fazer algo para preveni-la.

Quando problemas dessa magnitude estão no centro de um conflito, parece racional 

considerar como eles surgiram, em primeiro lugar. Conhecer seus limites e seus prováveis 
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mecanismos subjacentes pode ser ainda mais útil. Já que vivemos em um mundo em que a 

condição  social  não  parece  ser  uma  escolha,  estamos  continuamente  lidando  com  o 

confronto, a negociação e por isso, com a cooperação.

A ideia de que a cooperação gira em torno de um bem social, entretanto, é tratada 

de modo mais pontual por Fehr e Gächter (2002). Segundo estes autores, foi através da 

evolução que atividades humanas importantes para a manutenção da sobrevivência, tais 

como a caça, o compartilhamento de alimentos, a conservação de recursos de propriedade 

comum e as guerras passaram a constituir um bem público. Em um arranjo social como 

esse, cada membro do grupo se beneficia de um mesmo bem, incluindo aqueles que não 

pagaram nenhum custo para seu fornecimento. Para os autores, isto levanta a questão sobre 

o porquê de as pessoas participarem regularmente em atividades relativamente custosas de 

cooperação.

Segundo Axelrod e Hamilton (1984), até os anos sessenta, a cooperação teria sido 

tratada  pelos  cientistas  como um fenômeno  adaptativo  a  mais  do  processo  de  seleção 

natural.  O erro teria  origem em  leituras  equivocadas  que atribuíam a maior  parte  da  

adaptação à seleção no nível de populações ou espécies inteiras (p. 89; tradução nossa). 

No entanto, de acordo com van Schaik e Kappeler (2006), na própria tese darwiniana o 

comportamento  altruísta  aparece  como  um  problema  potencialmente  fatal  para  a 

sustentação de sua própria teoria (Darwin, 1859). As observações que o teriam levado a 

concluir  que  a  competição  e  a  sobrevivência  do  mais  apto  seriam  centrais  para  a 

compreensão  do  fenômeno  da  adaptação  não  explicam  porque  há  exemplos  de 

comportamentos altruístas em que indivíduos beneficiam outros a custo próprio.

Segundo Palmieri e Branco (2004), os fatores que envolvem a motivação social de 

um indivíduo para cooperar ou não, partem de crenças, valores e orientações que sustentam 

suas  ações  na  interação  com outros  indivíduos.  As  autoras  concluem que a  influência 

exercida  pela  sociedade  capitalista  na  produção  do  individualismo  ou  da  competição 

parece encontrar explicações no fato de que a necessidade de sobrevivência pode estar 

limitando a cooperação humana a grupos cada vez  mais  fechados.   Para as  autoras,  o 

capitalismo suscita um novo tipo de agrupamento social: o corporativismo, em que pessoas 

pertencentes  a  uma  mesma  categoria  são  motivadas  a  agir  em  torno  de  interesses  e 

objetivos comuns.
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Já Fehr e Fischbacher (2003) apostam na heterogeneidade como condição vital para 

a sobrevivência dos grupos humanos. Para esses autores, há muita interação entre egoístas 

e altruístas no mundo humano e animal e, de acordo com o ambiente, uma minoria de 

altruístas pode reforçar a cooperação da maioria de indivíduos egoístas ou, inversamente, 

alguns  egoístas  poderiam  induzir  um  grande  número  de  altruístas  a  não  cooperarem. 

Kurzban e Houser (2005) classificam os elementos dessa provável mistura e argumentam 

que as pessoas se dividem em três tipos estáveis: cooperadores, que contribuem para gerar 

benefícios  grupais  a custo próprio,  os  free-riders,  que não assumem estes custos,  e  os 

recíprocos,  que  respondem  ao  comportamento  dos  outros  usando  uma  estratégia 

condicional. 

Nowak e Sigmund (1998) sugerem que, ao contrário de outros exemplos de ultra-

socialidade, como colmeia de abelhas, cupins, entre outros, a emergência da cooperação 

humana está menos associada à seleção por afinidade do que às forças enraizadas nos 

sistemas morais  sociais.  Além disso,  também argumentam que os  efeitos  surtidos  pela 

reciprocidade seriam mais fortes, por exemplo, do que os do nepotismo. 

Observamos nos estudos do cientista político Robert Axelrod (1984a) que não é 

preciso haver uma tal forma moral a acompanhar o florescimento ou desmantelamento do 

fenômeno da cooperação. Seus estudos apontam mais para uma construção coletiva do 

fenômeno do que  para  uma submissão  a  uma instância  estranha a  guiar  a  atitude  dos 

indivíduos, o que aproxima seu trabalho de uma perspectiva da rede de atores (Latour, 

2001a; 2000b; 2000d).

Motivado pelo interesse em compreender o fenômeno da cooperação em meio ao 

cenário  conflituoso  da  Guerra  Fria,  Axelrod  (1984a)  procurava  por  respostas  para 

perguntas como: quando é mais conveniente ser egoísta ou cooperar? Como proceder para 

promover  a  cooperação em um grupo? A cooperação poderá emergir  em um grupo de 

egoístas?  O  que  é  preciso  fazer  para  que  um  outro  indivíduo  coopere  comigo?  Tais 

indagações incidiam sobre o papel particular que os Estados Unidos da América (EUA) 

poderia  representar  para  a  manutenção  do  conflito.  O  desafio  maior  parecia  ser  o  de 

encontrar  a  melhor  estratégia  para  evitar  uma catástrofe  mundial  na  ausência  de  uma 

autoridade reguladora central.

De um ponto de vista evolucionário e não genético (Axelrod, 1984a), a ramificação 
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das  questões  propostas  inicialmente  encontraria  mais  complexidade  na  proposição  de 

análises mais profundas sobre o problema, fazendo emergir mais perguntas: uma estratégia 

cooperativa poderia perpetuar-se em um ambiente hostil em que a maioria não coopera? 

Que  tipo  de  estratégia  poderá  prosperar  em um ambiente  de  estratégias  relativamente 

heterogêneas?  Como é possível  que uma estratégia  relativamente  consolidada resista  à 

invasão de uma outra menos cooperativa?

Contrário à tese de Thomas Hobbes (1962), que declarou ser impossível para os 

homens viverem sem uma agência de autoridade, Axelrod (1984a) argumenta que isso não 

ocorreria entre as nações. O problema advém do fato de que as nações, para a obtenção de 

sua própria  segurança,  se valem de meios  que ameaçam a segurança de outras.  Como 

exemplo, o autor relata que assim que a antiga União Soviética invadiu o Afeganistão em 

1979,  os  EUA se  sentiram  ameaçados.  Se  eles  não  demonstrassem  reação,  a  União 

Soviética  poderia  avançar  na  realização  de  outras  formas  de  comportamento  não 

cooperativo.  Caso  contrário,  se  os  EUA enfraquecessem sua  cooperação,  isso  poderia 

produzir algum tipo de retaliação soviética.

Para Axelrod (1984a),  padrões  de comportamento cooperativo podem surgir  em 

vários  contextos sociais  em que há troca de favores ou outro tipo de situação em que 

indivíduos podem beneficiar-se de interações sociais que promovam ganhos mútuos. Tais 

padrões podem levar à emergência de normas que poderão se consolidar em determinados 

ambientes sociais. Uma norma comum seria a reciprocidade.

Paradoxalmente,  a  cooperação  surgiria,  segundo  Axelrod  (1984a),  em  meio  a 

egoístas. O egoísmo é entendido pelo autor como uma forma básica do comportamento das 

entidades que estuda, sejam países ou indivíduos. Mesmo que o agente da ação cooperativa 

declare inicialmente que se preocupa com outro indivíduo e aja em seu benefício, isso 

corresponde à expressão de um interesse particular de inclusão de um outro no âmbito de 

suas atitudes egoístas. E, nem por isso, o fenômeno da cooperação seria mais previsível. 

Diante da diversidade de um arranjo social  cooperativo, sempre permaneceria a dúvida 

sobre quando cooperar ou não, o que exigiria, portanto, uma estratégia.

No que diz respeito às relações internacionais, Axelrod (1984a) sugere o exemplo 

das  fronteiras  comerciais  tipicamente  erguidas  entre  países.  Duas  nações  que  possuem 

barreiras  alfandegárias  entre  si  teriam que encarar  o  sério  problema de eliminá-las  ou 
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mantê-las se hesitassem recorrer a uma estratégia que modificasse a situação atual. Se um 

dos  países  tomasse  a  iniciativa  unilateralmente,  sofreria  mais  prejuízos  do  que  se 

preservasse a situação original, mantendo a barreira comercial  sem ganhos, porém sem 

perdas.

Sobre o Dilema da Cooperação na Teoria dos Jogos

A imensidão de detalhes e variáveis que estão contidas nas inúmeras situações que 

escolhemos para compreender o funcionamento da cooperação pode ser colocada de lado 

adotando-se  um  meio  de  analisar  o  que  há  de  mais  comum  entre  os  exemplares  do 

fenômeno encontrado entre humanos, insetos, micro-organismos etc. Para tanto, Axelrod 

(1984a) sugere como modelo, o jogo conhecido como o Dilema do Prisioneiro, comum aos 

estudos da Teoria dos Jogos3.

Segundo Kollock (1998), este jogo foi inventado pelos cientistas Merril Flood e 

Melvin Dresher em 1950 na RAND Corporation em Santa Mônica no estado americano da 

Califórnia.  O matemático Albert  Tucker,  que era um colega da dupla,  teria criado uma 

narrativa para acompanhar o dilema social que o jogo procura suscitar. A dois prisioneiros 

é  concedida  a  opção  de  testemunhar  um  contra  o  outro  ou  permanecer  em  silêncio 

(cooperar).  A  partir  dessa  proposição  simples,  os  dois  jogadores  poderão  cooperar 

mutuamente, desertar mutuamente ou pode ser que apenas um deles coopere.

Conforme vemos na Tabela 1, o jogo propõe a seguinte condição de distribuição de 

pontos:  havendo mútua cooperação entre  dois  indivíduos,  cada  jogador recebe três  (3) 

pontos como recompensa; mas se apenas um deles cooperar e o outro não (ou desertar) 

apenas  o  desertor  é  recompensado,  dessa vez  com cinco (5)  pontos.  Caso haja  mútua 

deserção, os dois jogadores são recompensados com um (1) ponto cada (Axelrod, 1984a).

3 Trata-se de um campo que estuda problemas de decisão coletiva em que a recompensa de um indivíduo  
depende de sua própria ação e da ação conjunta de seu grupo (Aghassi & Bertsimas, 2006). 
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Tabela 1 - Matriz de pontuação do jogo Dilema do Prisioneiro.

Jogador B

Cooperação Deserção

Jogador A

Cooperação
Jogador A recebe três pontos.

Jogador B recebe três pontos.

Jogador A recebe zero pontos.

Jogador B recebe cinco pontos.

Deserção
Jogador A recebe cinco pontos.

Jogador B recebe zero pontos.

Jogador A recebe um ponto.

Jogador B recebe um ponto.

Analisando a  Tabela  1,  segundo Axelrod (1984a),  desertar  parece  ser  a  melhor 

opção diante das combinações possíveis. No entanto, o dilema se intensifica se pensarmos 

que a mútua deserção gera menos benefícios do que a mútua cooperação. O jogo sugere 

que  é  melhor  cooperar  quando  percebermos  que  o  outro  irá  cooperar,  e  é  igualmente 

melhor desertar quando se percebe que o outro irá também desertar.

Contudo, a busca pela melhor combinação se complexifica ainda mais quando a 

interação entre os jogadores puder ser repetida no futuro. Daí em diante, o planejamento 

poderá desafiar ainda mais o jogador que deverá agir cuidadosamente se quiser garantir o 

próprio ganho e manter a relação com o outro. Segundo Axelrod (1984a), se os jogadores 

estiverem cientes de quando será o final da partida não terão motivo para cooperarem, já 

que não há um futuro que influencie sua decisão do presente. Na penúltima jogada, por 

exemplo, poderão antecipar a deserção do outro jogador no último movimento. No entanto, 

o mesmo raciocínio não vale para as partidas em que os jogadores não sabem quando a 

partida terminará. Poderíamos pensar, segundo o autor, que a realidade social funcionaria 

de modo semelhante no que diz respeito à cooperação.

O Dilema do Prisioneiro seria o que Axelrod (1984a) chama de jogo de soma não 

zero, denominação que diz respeito àquela situação em que os interesses dos participantes 

estão parcialmente em conflito ou em coincidência. O que o outro jogador faz depende 

também do que ele espera de seu oponente.

Considerando-se  a  importância  de  haver  um  histórico  de  interações  entre  os 

jogadores,  a  possibilidade  de  emergência  da  cooperação  depende  da  probabilidade  de 

reencontro entre eles. No entanto, o futuro importa menos que o presente, já que nenhum 
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jogador  sabe ao certo se um reencontro será possível.  Axelrod (1984a) representa essa 

noção do seguinte modo. A importância do próximo movimento é avaliada atribuindo-se 

um valor de desconto da próxima jogada em relação à atual. Atribuindo-se, por exemplo, o 

valor de uma próxima jogada como metade do valor da anterior, temos uma redução de 

cinquenta porcento (50%) da próxima jogada. Se o valor de desconto for suficientemente 

grande, o futuro importa. Afinal, se a possibilidade de encontro for pequena, o futuro não 

interessa e a melhor estratégia é desertar. No entanto, quando o futuro é relevante, não há 

estratégia melhor a seguir. Para Axelrod (1984a), a melhor estratégia está sempre vinculada 

à estratégia do outro jogador no momento. E, particularmente, depende da possibilidade de 

ocorrência de mútua cooperação.

A partir do que foi exposto no parágrafo anterior, Axelrod (1984a) resume sua ideia 

principal com a primeira proposição: se o parâmetro de desconto for suficientemente alto,  

não há melhor estratégia independente da estratégia utilizada pelo outro jogador (p. 15; 

tradução nossa).

Conforme Axelrod (1984a), a simplicidade do modelo do  Dilema do Prisioneiro 

não implica em que as recompensas devam ser necessariamente comparáveis, simétricas ou 

medidas dentro de uma mesma escala. Um repórter de TV pode beneficiar-se de um furo 

de  reportagem  concedido  por  uma  fonte  importante  como  um  senador  do  congresso 

americano.  Do  mesmo  modo,  no  futuro,  este  mesmo  senador  poderá  receber  aquele 

desejado  espaço  no  horário  nobre  da  emissora  de  televisão  onde  trabalha  o  referido 

jornalista.

Além disso, Axelrod (1984a) também salienta que a cooperação não precisa ser 

necessariamente desejável aos olhos do mundo. Como há grupos sociais cooperativos cuja 

atividade é ilegal e nociva para a sociedade (corrupção, tráfico de drogas entre outros), não 

há motivos para uma visão romântica de sua ocorrência. 

Vale  ressaltar  também que  Axelrod  (1984a)  sugere  que,  para  participar  de  seu 

modelo teórico,  os jogadores  não precisam ser entidades racionais capazes de escolhas 

conscientes.  Suas  estratégias  podem ser  o  produto  de  procedimentos  padronizados  de 

operação ou de atitudes que, pelo hábito, não são previamente planejadas. Uma pessoa 

pode retornar um favor às vezes sim e às vezes não, sem notar que, aos olhos do outro, 

pode parecer uma estratégia proposital. Decisões tomadas pelo presidente de um país, por 
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exemplo, podem ser o resultado de uma gama extensa e intrincada de muitos agentes em 

interação.

A clareza  conceitual  que  permite  operacionalizar  os  efeitos  de  uma  interação 

cooperativa, como o faz Axelrod (1984a; 1997) com o Dilema do Prisioneiro, facilitou a 

transposição de sua análise em uma ferramenta computacional. O autor conduziu torneios 

em  que,  após  coletar  estratégias  de  um  grupo  de  indivíduos,  as  reproduziu 

computacionalmente  a  fim  de  verificar  sua  estabilidade  entre  diferentes  possibilidades 

apresentadas.  Sua  análise  consistiu  em  confrontá-las  entre  si  para  conhecer  quais 

movimentos são mais bem ajustados a determinadas situações. Os resultados poderiam ser 

compreendidos na leitura das séries de cooperações (C) e deserções (D) entre os indivíduos 

e na soma da pontuação gerada para cada um apurada no final de uma simulação. 

De acordo com Axelrod (1984b), os dados vieram de participantes de vários países 

e de diferentes campos acadêmicos. A estratégia vencedora foi a TIT FOR TAT (TFT), que 

consiste em iniciar cooperando e realizar, em seguida, os mesmos movimentos do outro 

jogador.  Trata-se  de  uma  estratégia  em  que  o  que  vale  é  a  reciprocidade.  Diante  do 

ocorrido,  interessou ao autor avaliar a estabilidade dessa estratégia e como ela poderia 

sobreviver  em face de uma outra estratégia concorrente.  O que aconteceria  se,  em um 

grupo de indivíduos, todos estivessem usando a mesma estratégia e fossem invadidos por 

outros indivíduos que utilizam uma estratégia diferente?

Axelrod (1984c) alega que uma invasão pode ocorrer se uma estratégia mutante 

atingir uma pontuação superior a de um membro típico daquela população interagindo com 

outro  nativo.  A desestabilização da  estratégia  TFT,  entretanto,  só  seria  possível  se  um 

jogador desertasse em algum ponto. No entanto, a invasão poderá ser evitada se a duração 

do jogo for suficientemente longa para que a estratégia nativa possa reagir,  ou seja,  o 

parâmetro de desconto precisa ser alto o suficiente para que isso seja possível. E isso nos 

leva à segunda proposição:  TFT é coletivamente estável se e apenas se o parâmetro de  

desconto for grande o suficiente (p. 59; tradução nossa). Nos termos das relações entre 

pares  de políticos,  qualquer  membro de um congresso percebido como propenso a  ser 

derrotado nas próximas eleições pode ter alguma dificuldade com seus colegas. Dito de 

outra forma, na iminência de não haver mais interações em longo prazo, a cooperação pode 

terminar.

29



As demais proposições de Axelrod (1984c) também incidem sobre essa demarcação 

da estabilidade da cooperação, como vemos a seguir.

Terceira proposição: qualquer estratégia que seja a primeira a cooperar pode ser  

coletivamente estável  apenas quando o parâmetro de desconto for  grande o suficiente 

(Axelrod, 1984c, p. 61; tradução nossa).

 O que Axelrod (1984c)  procura demonstrar  com a proposição acima é que,  se 

durante uma tentativa de invasão a estratégia nativa for de cooperar alguma vez, todas as 

deserções se beneficiarão com a vantagem que esse tipo de movimento acarreta (cinco 

pontos). Por outro lado, a média da população entre os nativos não é maior do que três 

pontos  por  movimento.  Sendo assim,  para  que a  estratégia  nativa  sobreviva,  é  preciso 

haver tempo suficiente de duração da partida a fim de que o ganho pela deserção seja 

anulado no decorrer das interações futuras.

Na  quarta  proposição,  Axelrod  (1984c)  indica  que,  para  garantir  a  estabilidade 

coletiva de uma estratégia generosa (que não é nunca a do primeiro jogador a desertar), 

esta deve ser provocada pela primeira deserção do outro jogador. Isso equivale a dizer que, 

em um momento posterior, a estratégia deverá ter uma chance limitada de ter como reação 

uma deserção.

A  quinta  proposição  afirma  que  a  estratégia  daquele  que  nunca  coopera  é  

coletivamente estável (Axelrod, 1984c, p. 63; tradução nossa). Se o outro jogador sempre 

deserta,  não  há  razão para  cooperar.  Qualquer  tentativa  resultaria  em punição de  zero 

pontos para a tentativa de invasão.

Entretanto, o problema da estabilidade da estratégia de nunca cooperar apresentado 

pela  quinta  proposição  só  permanece  intocável  se  o  invasor  for  um  único  indivíduo. 

Segundo Axelrod (1984c), essa mesma estratégia não resistirá a invasão de um grupo de 

indivíduos usando estratégias mutantes. Na sexta proposição, Axelrod (1984c) reforça essa 

ideia afirmando que  as estratégias que podem invadir a estratégia daquele que nunca  

coopera em um grupo de indivíduos com a menor proporção de interação entre indivíduos  

usando uma estratégia nova são aquelas que são discriminatórias ao máximo, tal como a  

TFT (p.  66;  tradução  nossa).  Uma  estratégia  discriminatória  ao  máximo  é  aquela  de 

cooperar  eventualmente  mesmo se o outro nunca  cooperou ainda e,  uma vez  que este 

cooperar, nunca cooperará novamente com a estratégia que nunca coopera. Porém, irá fazê-
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lo com outro jogador utilizando a mesma regra.

Se, por um lado, a estratégia TFT pode invadir uma estratégia do tipo que nunca 

coopera, o inverso não poderá ocorrer segundo Axelrod (1984c).  A sétima proposição é 

assim definida: se uma estratégia generosa não pode ser invadida por um único indivíduo,  

ela também não pode ser invadida por grupos de indivíduos (p. 67; tradução nossa).

Enquanto  a  Sociobiologia  sugere  que  a  cooperação  seja  característica  de  um 

processo natural que envolve a garantia de perpetuação dos genes de uma espécie entre 

indivíduos em relação de parentesco (Dawkins, 1979), Axelrod e Hamilton (1984) indicam 

que  relações  simbióticas  mutualmente  vantajosas  sugerem  exemplos  excelentes  de 

cooperação entre indivíduos de espécies diferentes. Entre formigas e árvores, por exemplo, 

as primeiras podem garantir a proteção das segundas enquanto estas lhe fornecem abrigo. 

Outros exemplos incluem algumas espécies de plantas que dependem de insetos para uma 

polinização eficiente.

Diante dessas considerações, Axelrod e Hamilton (1984) estendem sua análise aos 

não  humanos.  Os  autores  sugerem  que  podemos  ver  o  mesmo  fenômeno  ocorrendo 

inclusive entre microrganismos. Sendo as bactérias, por exemplo, altamente reativas ao seu 

ambiente natural, podem agir de modo diferenciado afetando outros organismos em seu 

meio.  A manutenção  ou  desaparecimento  de  um  tipo  de  comportamento,  segundo  os 

autores,  seria  fruto  da adaptação dos  indivíduos aos  efeitos  gerados mutuamente  entre 

esses  organismos.  A possibilidade  de  analisar  um comportamento  biológico  desse  tipo 

decorreria do fato de que o comportamento das bactérias pode ser herdado e selecionado, 

na medida em que se adaptam umas às outras reagindo a um ambiente químico hostil ou 

familiar.  Sua  capacidade  de  ação,  entretanto,  é  limitada.  Não  possuem  memória  de 

interações anteriores, mas conseguem liberar antibióticos que podem ser nocivos a outras 

bactérias. Porém, não poderiam direcioná-los a um indivíduo específico.

Na  natureza,  os  recursos  compartilhados  por  grupos  cooperativos  não  estão 

disponíveis de modo proporcional ao número de indivíduos de uma população. Segundo 

Axelrod e Hamilton (1984), isso enseja a maximização dos ganhos individuais a partir da 

exploração de outros indivíduos. Na evolução biológica, segundo os autores, a deserção 

poderá  ser  a  solução  se  os  pagamentos  forem feitos  em termos  de  adaptação  e  se  as 

interações entre os indivíduos forem aleatórias e não repetidas. Quando os jogadores não 
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têm mais chances de encontro, a deserção poderá ser a única estratégia estável.

E isso nos conduz ao problema da emergência de uma estratégia cooperativa como 

a  TFT.  Havendo mais  chances  de  comportamento  altruísta  entre  indivíduos  da  mesma 

espécie (Trivers, 1971), isto pode capacitar o grupo a invadir estratégias não cooperativas. 

Uma  vez  que  o  agrupamento  de  indivíduos  que  realizam  um  tipo  de  estratégia  está 

associado ao parentesco, estes podem equilibrar ganhos e perdas ao invadirem outro grupo 

onde haja apenas deserção. Isto é possível porque na presença de mais indivíduos que 

usam a  mesma  estratégia,  os  cooperadores  poderão  se  beneficiar  da  probabilidade  de 

encontro com outros que também cooperam.

Quanto  aos  organismos  que  não  dispõem  de  habilidades  cognitivas  para  o 

reconhecimento de seus pares, além das bactérias como vimos acima, Axelrod e Hamilton 

(1984) afirmam que o mecanismo mais comum observado é a interação com apenas um 

parceiro, presente na maioria das relações mutualísticas, como ocorre entre o líquen e uma 

alga.  Além  desse  mecanismo,  outras  espécies  costumam  manter  o  mesmo  local  de 

encontro,  tais  como os  crustáceos  que  removem parasitas  da  boca  de  peixes  maiores. 

Naquelas  situações  mais  mistas,  em  que  a  troca  de  parceiros  é  recorrente,  há  mais 

exploração, parasitismo e doenças. Abelhas, por exemplo, não possuem nenhuma relação 

simbiótica  com outra  espécie.  Elas  mudam com certa  frequência  a  localização  de  sua 

colmeia e possuem muitos parasitas. Nota-se, mais uma vez, o quanto o relacionamento 

duradouro é tido como necessário para a manutenção da cooperação (Axelrod & Hamilton, 

1984).

Consultando relatos do cotidiano das trincheiras em diários de soldados da Primeira 

Guerra Mundial,  Axelrod (1984d) identificou,  surpreendentemente,  cooperação entre  os 

batalhões inimigos. No intuito de reforçar a duração das interações como algo fundante 

para a reciprocidade, o autor relata que a disposição dos exércitos em trincheiras exigia a 

estabilização  dos  indivíduos  em  uma  região,  o  que  propiciava  a  emergência  de  um 

comportamento menos hostil. Era comum, por exemplo, que os soldados disparassem tiros 

em direção a pontos onde não havia inimigos, na tentativa de demonstrarem seu poder de 

destruição,  como  uma  forma  de  aviso  sobre  o  que  aconteceria  caso  o  inimigo  não 

cooperasse com o cessar fogo em determinados momentos do dia. Semelhante fenômeno 

não  foi  observado  nos  agrupamentos  móveis  de  soldados  como  ocorreu  no  início  do 
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conflito em 1914.

Já  o  estudo  com  cobaias  de  Rutte  e  Taborksy  (2007)  parece  apontar  para  a 

emergência da cooperação como algo menos restrito à interação de longo prazo. Os autores 

investigam a dinâmica interativa entre ratos, buscando pontos de contato de seu padrão de 

comportamento com o comportamento social humano. Segundo os achados experimentais 

desses autores, o comportamento cooperativo entre esses animais pôde ser observado sem 

a necessidade de condicionamento operante ou respondente. Eles afirmam que as cobaias 

utilizadas em suas experiências generalizaram o comportamento da cooperação para outras 

situações  e  sob  condições  estimuladoras  distintas  daquelas  presentes  durante  o 

experimento. 

Tais  considerações,  em  defesa  da  existência  de  uma  certa  reciprocidade  sem 

vínculos  relativamente  duradouros,  encontram ressonância  nas  reflexões  de  Sigmund e 

Nowak (1998). Esses autores sustentam que, nas comunidades humanas, não é só o ideal 

ajude agora alguém que poderá lhe ajudar mais tarde que prevalece, mas também vale 

aquele que diz: ajude qualquer um agora e será ajudado mais tarde ou o ideal religioso de 

dê e receberá.  Tratam-se,  respectivamente,  de dois tipos de reciprocidade,  a direta  e a 

indireta.

Quanto ao fato de que o fenômeno da cooperação não se resume à sociabilidade 

humana, os autores Stevens e Hauser (2004) concordam, mas afirmam que a maioria dos 

exemplos de cooperação entre não humanos pode ser atribuída aos objetivos egoístas ou 

indiretos via mutualismo, ou ao auxílio a indivíduos semelhantes. Eles argumentam que o 

altruísmo recíproco é raro, senão inexistente entre os animais que não estão relacionados. 

Nos casos em que isso foi observado em laboratório, segundo eles, não está claro se os 

padrões  observados  poderão  ser  generalizados  para  situações  mais  naturais  ou  menos 

controladas.  Os autores  sugerem que as  habilidades  cognitivas  dos  animais  limitam as 

possibilidades para a manutenção de estratégias de altruísmo recíproco, algo que contrasta 

com  o  pensamento  de  Axelrod  (1984a;  Axelrod  &  Hamilton,  1984)  como  vimos 

anteriormente.

Em Dugaktin (1997), coloca-se em dúvida a generalização da categoria altruísmo 

para qualquer manifestação que pareça adequar-se a ela. O autor chama a atenção para o 

fato de que alguns comportamentos aparentemente altruístas podem ser, na verdade, um 
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tipo de mutualismo de subproduto, em que um indivíduo é beneficiado pela ação de outro, 

que seria executada de qualquer modo, mesmo se não houvesse um outro indivíduo para 

levar vantagem. Segundo van Schaik e Kappeler (2006), um exemplo típico é o fenômeno 

da ampliação grupal (p. 7; tradução nossa) em que os indivíduos coordenam mutualmente 

suas ações e se beneficiam por estarem no grupo, recebendo proteção e com mais chances 

de reprodução.

Segundo Fehr e Gächter (2002), as teorias da reciprocidade indireta demonstram 

como a cooperação em grupos maiores pode emergir  quando seus participantes podem 

construir  uma  reputação.  No  entanto,  para  os  autores,  tais  teorias  não  explicam 

prontamente  porque a  cooperação é  frequente  em interações  não repetidas,  quando  os 

ganhos da reputação são menores ou inexistentes. A punição, conforme Fehr e Gächter 

(2002), seria uma solução para esse problema. Se, por exemplo, os free-riders são punidos, 

a cooperação poderá ocorrer. Mas tal solução cria a necessidade de se definir um punidor. 

O  grupo  inteiro  se  beneficiaria  se  os  free-riders  fossem  desencorajados  (Shinada  e 

Yamagishi,  2007), mas ninguém é incentivado a puni-los.  A questão da punição surge, 

segundo os  autores,  como um bem público  de  segunda ordem. Fehr  e  Gächter  (2002) 

indicam que tal problema se resolveria se um número suficiente de indivíduos participantes 

possuísse uma tendência pela punição altruísta, mesmo diante dos custos necessários para 

isso e na ausência de recompensas.   

Para  Back  e  Flache  (2006),  estudos  empíricos  recentes  do  comportamento 

cooperativo indicam que a reciprocidade pode frequentemente ser muito menos estrita e 

seus atores muito menos inclinados a manter uma certa estabilidade social do que sugere o 

argumento original. Segundo os autores, quando um indivíduo reconhece intuitivamente 

que os seus pares de cooperação atuam meramente na direção do cumprimento de seus 

interesses, a cooperação pode, na verdade, se enfraquecer. Já nas relações mais afetivas 

entre amigos não haveria obrigações para a reciprocidade porque se espera que os amigos 

ajudem uns aos outros, por razões emocionais e não instrumentais.

Embora as raízes emocionais ou cognitivas sejam vitais para a interação social, os 

efeitos  desencadeados  pelo  engajamento  dos  atores  na  produção  de  um fenômeno  em 

grupo estão mais próximos dos objetivos de uma investigação que visa mapear a dinâmica 

interacional  naquilo que sustenta  ou desfaz redes cooperativas.  Com este  propósito,  os 
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jogos eletrônicos podem desempenhar um papel interessante na inventividade para coleta e 

análise de dados, conforme apresentamos a seguir. 
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CAPÍTULO II 

MISTURAS INTERDISCIPLINARES:  JOGOS E SIMULAÇÕES PARA O 
ESTUDO DOS FENÔMENOS SOCIAIS

Sobre os Jogos que se Convertem em Artefatos Científicos

O estudo dos fenômenos sociais têm avançado na medida em que velhas limitações 

são  superadas  entre  os  cientistas.  Hoje,  investigações  interdisciplinares  são  possíveis 

parcialmente graças à emergência de novas ferramentas ao alcance dos pesquisadores que 

oferecem tanto métodos para esclarecer velhas perguntas, bem como novas estratégias para 

se investigar o que não cabe nos quadros de referência de uma única disciplina científica. 

Isto pode ser visto como uma resposta às rápidas mudanças do mundo atual, em que um 

evento ou fenômeno está simultaneamente relacionado a um número variado de eventos, 

objetos, aparatos tecnológicos, questões políticas, entre outros.

A indústria  dos  vídeo  games,  por  exemplo,  têm  colhido  os  benefícios  diretos, 

gerados pelo consumo e uso dos jogos multiplayer, o que é, evidentemente, parte de uma 

transformação  social  mais  ampla  (Bainbridge,  2007).  Hoje  em  dia,  parece  até  um 

anacronismo  supor  que  o  ato  de  jogar  vídeo  games  poderia  produzir  algum  tipo  de 

isolamento social (Roque, 2005) ou individualismo. Os jogos eletrônicos parecem estar, na 

verdade,  unindo  pessoas.  Não  há  nada  de  novo  no  fato  de  que  isso  sempre  colocou 

questões  a  serem  discutidas  por  psicólogos,  sociólogos,  antropólogos,  cientistas  da 

computação  e  desenvolvedores  de  jogos  eletrônicos.  Por  outro  lado,  qualquer  outra 

tentativa de fechar lacunas entre esses campos deverá constituir, por si só, uma abordagem 

mais rica para o crescente uso social desses jogos.

Uma  vez  que  comunidades  on-line,  cibercafés  e  outros  tipos  de  redes  de 

computador  têm  aproximado  um grande  número  de  indivíduos  ao  redor  da  tarefa  do 

entretenimento, torna-se emergente lançar luz sobre o fenômeno da cooperação subjacente 

a tais formas de socialização mediadas por computador ou outros dispositivos eletrônicos 

de comunicação. Não se trata de empreender uma comparação entre o modo como nossos 

ancestrais se organizavam em tempos remotos e as novas formas de comunicação. O foco 

do presente trabalho concentra-se, ao invés disso, no modo como a cooperação emerge em 
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grupos humanos e sobre seus mecanismos subjacentes em meio ao cenário de um jogo 

multiplayer.  Dito  de  outra  forma,  procuramos  usar  o  ambiente  virtual  de  um jogo  de 

computador como uma ferramenta para conhecer como a cooperação pode ser estabelecida, 

mantida e até fragmentada entre as pessoas.

Em geral,  os jogos  multiplayer disponíveis na Internet têm atraído a atenção de 

pesquisadores  de  diferentes  campos  do  conhecimento  interessados  em  estudar  a 

organização complexa de indivíduos em mundos virtuais  (Ducheneaut,  Yee,  Nickell,  & 

Moore, 2004; 2006; Nardi & Harris, 2006; Roque, 2005). Paralelamente, a capacidade dos 

jogos eletrônicos de capturar os rastros deixados por humanos tem motivado a reprodução 

de sua tecnologia em versões para o laboratório do pesquisador. Um trabalho recente de 

Lofgren e Fefferman (2007) examinou a capacidade desses jogos como uma ferramenta de 

investigação  para  o  ramo  da  Epidemiologia  aplicada.  Estes  autores  relatam  um  erro 

acidental  que  causou  um  surto  de  epidemia  em  grande  escala  em  um  MMORPG4, 

conhecido como World of Warcraft (WoW), que ocorreu no dia 13 de Setembro de 2005. 

Lofgren e Fefferman (2007) aproveitaram o fato para avaliar o potencial do acontecimento 

de lançar luz sobre fenômenos que ocorrem na vida real. O incidente começou quando a 

Blizzard Entertainment, produtores do WoW, distribuíram via download em seu website um 

patch5 contaminado  por  um vírus  eletrônico.  Essa  atualização  espalhou  uma  poderosa 

infecção por  todo o mundo virtual  do jogo,  à  medida que  os  jogadores  interagiam.  O 

contágio consistia em uma espécie de doença pertencente à fantasia da narrativa daquele 

mundo virtual,  um tipo de  maldição que um novo personagem incluído no  patch seria 

capaz de lançar sobre outros personagens. No entanto, ao invés de permanecer no espaço 

virtual específico que lhe deu origem, a manifestação desorganizada desse fenômeno se 

espalhou  pelo  ambiente  fantástico  do  game enquanto  os  jogadores  interagiam  e  a 

transmitiam entre si.

Lofgren  e  Fefferman  (2007)  relatam  ter  havido  sérias  consequências  para  os 

usuários  durante  esse  caótico  episódio.  O  incidente  ganhou  proporções  ainda  maiores 

considerando-se que quase quatro milhões de jogadores investiram seu tempo e dinheiro 

para participar do jogo. Prejuízos para os laços sociais, aos planejamentos estratégicos e ao 

4 Sigla em inglês  para  Massively  Multiplayer  Online Role  Playing Game,  um tipo de  RPG eletrônico 
multiplayer que reúne um número gigantesco de usuários ao redor do mundo em conexão com a Internet.

5  Software de expansão que acrescenta novas funcionalidades a um programa de computador.
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envolvimento afetivo dos usuários foram considerados, pelos autores, exemplos de como a 

disseminação de uma doença contagiosa pode ser simulada em jogos computacionais. Por 

isso, um de seus comentários sugere que a imprevisibilidade do comportamento humano 

pode acrescentar ainda mais consistência aos estudos apoiados pelos ambientes virtuais.

No  relato  de  Lofgren  e  Fefferman  (2007),  a  cooperação  se  fez  presente  em 

tentativas malsucedidas dos usuários para curar seus parceiros de jogo.  Os autores não vão 

muito além em sua tentativa de fornecer mais dados sobre o comportamento dos indivíduos 

em  interação  cooperativa.  Entretanto,  embora  eles  não  estivessem  explicitamente 

engajados  na  análise  da  cooperação  entre  os  jogadores,  sua  descrição  sugere  ideias 

interessantes  sobre  como  um  fenômeno  pode  ser  artificialmente  projetado  com  seres 

humanos,  simulando  o  que  poderia  ser  um  acontecimento  real.  Os  resultados  são 

impossíveis  de  enumerar,  mas,  a  partir  do  que  os  autores  expuseram,  eles  abrem um 

universo de possibilidades a ser explorado dentro do campo da Psicologia Social, já que 

sugerem utilizar jogos de computador para a descrição de eventos que ocorrem em grupos.

Bainbridge  (2007),  também  interessado  em  explorar  os  mundos  virtuais  nas 

pesquisas científicas, acredita que o  WoW e o  Second Life (SL), um outro mundo virtual 

multiplayer com relativa popularidade entre os usuários da Internet, podem ser usados nas 

pesquisas  de  campo  como  qualquer  outra  ferramenta  para  a  pesquisa  etnográfica 

tradicional.  No  SL,  por exemplo,  os pesquisadores poderiam recrutar participantes para 

uma pesquisa e entrevistá-los ou observá-los, do modo como seria feito em um cenário 

real. Quanto ao WoW, esse autor sugere que se trata de um cenário fecundo para os estudos 

sobre  o  comportamento  econômico,  já  que  as  interações  dos  jogadores  também  são 

baseadas em trocas e em outros elementos desse aspecto da vida social.

De acordo com Bainbridge (2007), este entusiasmo já foi anunciado em 1997 pela 

National Science Foundation (NSF), nos Estados Unidos. A NSF realizou um  workshop 

para promover o uso da Internet entre os cientistas interessados, devido às suas enormes 

vantagens  ao  permitir  investigações  com  um  número  considerável  de  sujeitos 

simultaneamente,  entre  outras  razões.  Bainbridge  (2007)  afirma  que  nós  estaríamos 

vivendo um momento de transição que pode logo ser ultrapassado no tempo. Talvez não 

demore muito até que tenhamos que olhar para o passado a fim de refazer a história através 

dos rastros remanescentes desse fenômeno social que ocorre nos agrupamentos virtuais.
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O trabalho de Nardi e Harris (2006),  Strangers and friends: collaborative play in  

world of warcraft, tem um propósito semelhante ao nosso projeto de pesquisa. Os autores 

fornecem uma descrição interessante de sua jornada pelo WoW. Interessados em dissecar, 

em pequenos detalhes,  uma extensa gama de hábitos,  laços  sociais  e  possibilidades  de 

entretenimento desse MMORPG, eles mostram o quão rico, em termos de sociabilidade, o 

WoW  pode ser. A abrangência dessa pesquisa vai além da compreensão de como o jogo 

funciona. Eles tentam capturar os elementos significativos que tornam o entretenimento 

colaborativo  um  aspecto  crucial  na  experiência  pessoal  de  um  jogador.  Os  autores 

demonstram que o engajamento humano na interação multiplayer supera aquilo que pode 

ser previsto pela criatividade dos programadores de jogos eletrônicos. Entre as narrativas 

dos  autores  que  visitaram  os  mundos  virtuais  do  WoW,  encontramos  exemplos  de 

convivialidade baseados não apenas no cumprimento das tarefas impostas pelo jogo, mas 

também em festas e outros encontros sociais criativos no uso do espaço, do tempo e dos 

laços de amizade.

Fenômenos  sociais  como  os  relatados  pelas  pesquisas  de  Lofgren  e  Fefferman 

(2007) e de Nardi e Harris (2006) suscitam a transição no prenúncio de Bainbrigde (2007) 

acima, que não parece ocorrer apenas entre os pesquisados mas também na explosão de 

campos teóricos  que se mobilizam para compreender  um território social  em crescente 

expansão de sua complexidade. Afinal, o que fazer quando uma única disciplina científica 

parece não ser mais capaz de, sozinha, compreender e atuar sobre seu objeto de estudo? 

Incomodados por esta indagação, nosso interesse por uma Psicologia Social que se debruça 

sobre as atividades lúdicas mediadas pelas novas tecnologias tem nos instigado a mapear o 

fenômeno  da  cooperação  pela  trilha  deixada  pelos  artefatos  computacionais  e  das 

controvérsias em torno deles.

Para compreendermos o entrelaçamento entre a tecnologia dos jogos digitais e dos 

inúmeros  agregados  sociais  que  ela  engendra  em  um  estudo  sobre  o  fenômeno  da 

cooperação, recorremos aos estudos das tecnociências6 para pensar um fenômeno híbrido 

em  que  homens  e  coisas  não  precisam  ser  dispostos  separadamente  para  sua  melhor 

compreensão. Trata-se das ideias que encontramos na leitura da Teoria Ator Rede (TAR) de 

6 O termo tecnociência é utilizado por Latour (2001f) para ser referir ao híbrido ciência-tecnologia não 
mais  como  entidades  distantes  que  podem  se  afetar,  mas  como  um  agrupamento  de  elementos 
heterogêneos que mesclam entidades humanas e não humanas na produção de fatos e artefatos.
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Bruno Latour (1994a; 1994b; 1994c; 1994c; 2000a; 2000b; 2000c; 2000d; 2000e; 2000f; 

2000g; 2001a) que nos inspiram a verificar a produção do fenômeno da cooperação como 

algo que ocorre em uma  rede7 heterogênea e flexível de elementos em ação. O adjetivo 

flexível importa, pois pretendemos falar de um fenômeno enquanto ele se processa e não 

depois que ocorreu. Pretendemos também atuar sob a ideia de que, na atividade científica, 

os fatos consolidados permanecem assim enquanto houver relativas condições para sua 

sobrevivência no campo em que é objeto de interesse. Apostamos, portanto, em um arsenal 

teórico-prático atento para o produto e a produção, em que a crítica ao objeto de estudo só 

é  possível  por  não  estar  desvinculada  do  sujeito,  ultrapassando  essa  velha  distinção 

(Latour, 2001a).

Numa abordagem que privilegia a visão do objeto como elemento situado numa 

rede pluridimensional, Latour (1994a; 2000a; 2001a) sugere a TAR como modelo para se 

pensar  e  atuar  na  construção  dos  fatos  científicos,  desviando-se  das  dicotomias 

estabelecidas pela ciência tradicional.  Seus postulados visam a desconstruir  polaridades 

como micro/macro, natureza/sociedade, humano/não humano, real/construído, assumindo 

o caráter híbrido das produções humanas. Conforme este autor, qualquer fenômeno pode 

ser  analisado a  partir  do  seguimento  dos  atores  que  compõem a  rede  que  lhe  oferece 

sustentação, na medida em que estes colidem, ajustam-se, produzem e reproduzem efeitos: 

ideias,  instituições,  recursos  materiais,  atitudes,  tecnologias,  entre  outros  elementos 

heterogêneos, na troca incessante e imprevisível de suas conexões.

Conforme esboçado acima, a partir da TAR, os fenômenos são vistos sob um olhar 

que se preocupa mais com os efeitos do que com as essências.  Esse intuito sugere ao 

pesquisador que procure por conexões que definam a existência de uma entidade qualquer, 

seja  ela  um fato,  um objeto,  uma instituição ou uma pessoa na associação com outros 

elementos que fazem dela um fenômeno interessante e contextualizado.

Tendo essa perspectiva em vista, podemos considerar a própria criação dos jogos 

eletrônicos como o esboço de contextos repletos de elementos que ensejam  determinadas 

ações e inibem outras (Roque, 2005). Nos jogos multiplayer, a interação entre os jogadores 

tende a transformar um  setting pré-determinado de possibilidades em outros contextos, 

7 Uma rede é constituída de entidades de natureza indeterminada agregadas por relações imprevisíveis 
(Callon, 1993).
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absorvendo  os  limites  e  regras  de  funcionamento  de  um  artefato  na  manutenção  da 

ecologia das práticas relacionais heterogêneas e imprevisíveis, conforme vimos acima no 

estudo de Lofgren e Fefferman (2007) e de Nardi e Harris (2006). O curso de ação dos 

jogadores é constantemente refeito na medida em que podem, ao mesmo tempo, operar e 

sofrer efeitos, interagindo com o que está e não está prescrito no cenário do jogo. Nestas 

condições, o jogo torna-se um evento tão complexo quanto aqueles que atraem o interesse 

dos estudos dos fenômenos psicossociais de grupos.

Conforme essas considerações, elaboramos nosso próprio jogo multiplayer  (Teles, 

Queiroz e Melo, & Nepomuceno, 2008b) com a finalidade de realizar um estudo ator-rede 

do fenômeno da cooperação. Contudo, os estudos que se interessam por esse fenômeno 

ultrapassam as análises de uma única ciência. Por isso, direcionamos nosso olhar para as 

lacunas  que  existem  entre  as  disciplinas  científicas  por  onde  ele  parece  transitar  e 

escolhemos demarcar território por entre os campos em que o referido fenômeno parece se 

frutificar;  seja  a  cooperação  elucidada  pela  Biologia  Evolutiva,  pelas  Simulações  de 

Sociedades Artificiais ou como um aspecto importante da ludicidade humana que têm os 

vídeo games como espaço de performance. Procuramos articular a seguir os pressupostos 

teórico-metodológicos que fundamentam nossa aproximação do objeto de estudo em uma 

empreitada que busca auxílio em outras disciplinas para a constituição de nosso método de 

investigação.

Sobre o Desafio da Cooperação Interdisciplinar

Apesar  e  a  partir  da  urgência  imposta  pelos  fatos  sociais  para  se  solucionar  e 

discutir o que se apresenta como problema para as ciências, mudanças de paradigma têm 

sido necessárias face à diversidade e à novidade que acompanham o ritmo acelerado da 

contemporaneidade.  Conforme  visto  em  Morin  (2003),  a  importância  dos  fenômenos 

deixou a  particularidade  de  uma região  geográfica  ou  de uma dimensão específica  do 

conhecimento  e  alcançou  patamares  planetários  com  o  advento  da  globalização8.  O 

conhecer,  nessas  condições,  exige  a  interdisciplinaridade,  a  reconciliação  das  distintas 

8 Processo de integração social e cultural pelo qual passa o mundo na medida em que avançam as novas 
formas de comunicação e de organização econômica.
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esferas da ciência que se dividiram na cega sistematização do saber.

Para Latour (1994a; 1994b; 2001a), a tradição filosófica moderna que inspirou a 

produção do conhecimento científico teria tido um projeto de purificação em sua base. O 

próprio marco temporal que define o que é moderno e o que não é sugere uma ruptura que 

insiste em fechar os olhos para uma configuração híbrida que persiste na realidade.

Conforme Latour (2001a), o fracasso do projeto cartesiano que buscava a certeza 

absoluta do sujeito em relação a  uma certa realidade exterior nos conduziu à proposta 

kantiana de conhecimento baseada nas categorias  da mente.  A obsessão pela  certeza é 

substituída pelo apriorismo universal de um ego transcendental e o mundo passa a orbitar 

em torno dele.  Mais tarde,  o termo sociedade toma o lugar do ego nessa configuração 

dualista  e  a relação indivíduo-sociedade é  obscurecida pelas  tentativas de explicação a 

partir de um paradigma social dominante. Nela, indivíduo e sociedade são duas instâncias 

presas a realidades distintas.

A reconciliação epistemológica entre sujeito e sociedade, segundo Latour (2001a), é 

posteriormente refeita pela fenomenologia com o postulado de que estaríamos imersos em 

um mundo da vida, onde ocorreria o reencontro entre o particular e o universal. Porém, os 

fenomenólogos  teriam recriado  o  dualismo purificador  do  passado  quando procuraram 

diferenças  entre  um mundo material  e  objetivo  da  razão,  e  um mundo subjetivo  onde 

habitariam os humanos.

Na proposta  latouriana,  só podemos ter  relativa certeza acerca da realidade dos 

fatos na medida em que estes emergem da associação imprevista com outros elementos ao 

seu redor, contrariando o pensamento dicotômico que aludimos acima. Para falarmos de 

fatos ou coisas precisamos procurar por associações e não por essências separadas (Latour, 

2005). 

Tais considerações sugerem uma ultrapassagem do modelo tradicional de produção 

de conhecimento. Assumindo-se uma posição contrária ao conceito de ciência pura, passa a 

valer o princípio de que a investigação de um fenômeno pode ser iluminada por várias 

instâncias disciplinares e que, se aceito, pode deflagrar uma reação em cadeia em todos os 

campos  do  conhecimento.  Como  resultado,  busca-se  superar  o  reducionismo 

epistemológico e acolher um mesmo objeto de estudo dentro de um universo de problemas 

mais amplo.
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Segundo Latour (2005, citado por Queiroz e Melo, 2007), a ação nunca está restrita 

a  um  ator,  pois  acontece  sempre  em  redes,  se  desloca,  é  ultrapassada,  influenciada, 

dominada ou retomada por  outros;  é  traduzida  e  distribuída  entre  as  várias  formas de 

existência,  nem sempre  antropomórficas.  Os  estudos  Ator-Rede  estão  inspirados  nesta 

concepção com a qual será possível estudar novas associações sempre imprevistas e cada 

vez mais frequentes: micro-organismos, inovações técnicas, catástrofes naturais, produtos 

sociotécnicos9,  portanto  híbridos,  enfim,  efeitos  resultantes  das  interações  travadas  por 

humanos e não humanos10. Tomando o exemplo da física, que ultrapassou a sua fase pré-

relativista,  o  autor  coloca  para  a  sociologia  o  desafio,  que  aqui  estendemos  às  outras 

ciências,  de  pensar  seus  campos  de  estudos  sem  os  constrangimentos  disciplinares 

habituais.  Os  quadros  de  referência  que  ainda  vigoram  nas  ciências  sociais  foram 

suficientes somente enquanto as mudanças no mundo se operaram de maneira mais lenta. 

Com a velocidade das transformações vividas neste último meio século, será necessário, 

entretanto, operar uma revolução relativista para dar conta da complexidade nas relações 

travadas no mundo contemporâneo.

Tornou-se urgente, para as Ciências Humanas, a exploração de novos domínios que 

podem passar pela tecnologia, pela saúde, pelos mercados, pelas artes, pela religião, pela 

lei, estabelecendo-se elos onde antes apenas estavam disciplinas isoladas umas das outras. 

A TAR proporciona uma forma alternativa para a prática das ciências, podendo ser uma 

ferramenta útil para redimensionar campos de estudo tradicionalmente limitados.

Sobre a Tecnologia Computacional como Ferramenta para as Ciências Sociais

De acordo com Macy (1998), embora auto-evidente, a ordem social é um fenômeno 

difícil de explicar. Para o autor, mesmo havendo sentido em dizer que as culturas humanas 

evoluíram  com  relativa  tendência  à  solidariedade,  não  é  preciso  refletir  muito  para 

9 Segundo Latour (2001), a humanidade e a tecnologia não podem ser entendidas como polos opostos, pois 
isto  equivaleria  a  uma negação da nossa própria humanidade.  Somos animais  sociotécnicos e  toda a 
interação humana é sociotécnica, pois tem os não humanos como mediadores. As nossas fabricações são 
sociotécnicas uma vez que são híbridos de mente e matéria.  

10 Os não humanos (Latour, 2000, 2001) compõem os coletivos com os humanos, tendo a potencialidade de 
se  revelarem actantes,  ou  seja,  de  exercerem ou  sofrerem algum tipo  de  ação,  participando  de  um 
processo. É tudo que, não sendo humano, joga a favor da construção da nossa humanidade.
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constatarmos que a proliferação de armas nucleares, a destruição da camada de ozônio e o 

efeito estufa são provas suficientes de que a racionalidade coletiva não constitui seu fator 

determinante. Para a efetivação de um estudo que explore essas considerações, mesmo não 

havendo tal  situação na vida real,  ela pode ser obtida virtualmente,  com o auxílio das 

simulações  computacionais.  E  tal  empreendimento  busca  fazer  uma  associação 

interdisciplinar entre áreas como a Ciência da Computação, a Engenharia, a Sociologia, a 

Psicologia Social, a Antropologia, dentre outras.

Davidsson (2002) caracteriza este campo de pesquisa dentro do que se conhece 

como Simulação Social Baseada em Agentes (Agent-Based Social Simulation), que une as 

diversas disciplinas: Computação Baseada em Agentes, Ciências Sociais e as Simulações 

Computacionais  do  Comportamento  Social.  A  primeira,  também  conhecida  como 

Modelagem Baseada em Indivíduos,  dispõe de técnicas matemáticas e  de programação 

para  criar  agentes  com as  propriedades  de  interesse  (e.g.,  sexo,  idade,  capacidade  de 

reprodução  etc)  para  o  estudo  de  um  determinado  sistema.  Já  as  simulações 

computacionais,  segundo  o  autor,  consistem no emprego  de  diferentes  técnicas  para  a 

simulação de fenômenos em um computador, abrangendo desde a combinação de dados 

puramente matemáticos até a sequência de eventos de um sistema natural ou artificial. Para 

o autor, as simulações permitem que um determinado fenômeno seja conhecido mais a 

fundo,  prevendo  o  comportamento  futuro  de  um  cenário  proposto  na  realização  de 

experimentos que não podem, por algum motivo, serem feitos na realidade. 

Baseando-se em uma abordagem bottom-up, conforme o termo em inglês indica, as 

simulações com indivíduos artificiais procedem com a investigação do que pode ocorrer 

localmente (bottom) no encontro de um grupo de agentes em comunicação11 e a propagação 

de seus efeitos na população como um todo (up). A partir de regras simples, cada indivíduo 

é programado para reagir e atuar sobre o ambiente de acordo com um problema específico. 

Se o foco de interesse for verificar a probabilidade de infecção de uma doença numa dada 

população de estudo, conforme visto em Nepomuceno (2005), os indivíduos poderão ser 

programados para transmitir ou adquirir, por exemplo, um vírus no contato que vierem a 

estabelecer.  Sendo  assim,  a  modelagem  do  simulador  procura  tornar  configurável  o 

11 Entendida aqui como qualquer efeito produzido pela capacidade que um agente dispõe para afetar o 
comportamento de outro agente.
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máximo possível de variáveis que produzam a complexidade da causalidade em rede a ser 

observada.

Os modelos construídos com as simulações de Sistemas Multiagente (SMAs) visam 

à  criação  de  mundos  artificiais  com representações  virtuais  de  indivíduos  capazes  de 

interação. Em virtude disso, permitem que hipóteses possam ser verificadas observando-se 

o  desdobramento  das  interações  entre  agentes  no  nível  macro  após  modificações  de 

variáveis no nível micro (Drogoul & Ferber, 1992 citado por Adamatti, 2007). Segundo 

Wooldridge  (2002),  um  agente  é  um  sistema  computacional  simples  capaz  de  ação 

autônoma  e  de  interagir  com  outros  agentes  em  seu  ambiente,  de  modo  similar  às 

interações  sociais  tipicamente  atribuídas  aos  grupos  humanos  como  negociação, 

coordenação,  cooperação  etc.  Conforme  o  autor,  os  SMAs abrangem  o  domínio  da 

Inteligência Artificial (IA) e têm sido estudados desde 1980. Apenas na década de 90 eles 

teriam se  difundido  internacionalmente  em decorrência  da  necessidade  de  se  explorar 

sistemas distribuídos como a rede mundial de computadores, por exemplo. A concepção de 

inteligência que inspira os SMAs estariam distantes da proposta da IA clássica, em que a 

representação mental simbólica da realidade era o anseio mais comum dos pesquisadores 

(Goldspink,  2000;  2002;  Wooldridge,  2002).  Os  fenômenos  de  agência  ou  associação 

passaram a fazer parte de um projeto de IA que inclui categorias como a cooperação em 

seu  escopo,  o  que  parece  ter  causado  uma  mudança  de  paradigma  na  concepção  do 

significado de inteligência.

No trabalho de Marvin Minsky (1987), intitulado  A Sociedade da Mente, o autor 

parece desenvolver uma teoria sobre a mente humana baseada nesses mesmos princípios. 

Em seus escritos, o autor problematiza a questão do funcionamento das ações humanas 

sobre o mundo como se existisse uma configuração apropriada de micro-agentes para cada 

ação concreta da mente diante do mundo: pegar um objeto, falar, fazer um exercício etc. A 

ideia principal é considerar agenciamentos complexos de entidades não inteligentes que, 

uma vez interagindo em grupo, poderiam realizar uma ação inteligente. A noção de agência 

que fundamenta seu trabalho parece contribuir para a proposição de uma IA baseada na 

inteligência  distribuída  e  não  representada.  Em  Goldspink  (2000),  a  adoção  dessa 

perspectiva  pelos  pesquisadores  interessados nas  simulações  de  sociedades  artificiais  é 

significativa para uma definição de agente como uma entidade natural ou artificial com 
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plasticidade  comportamental  suficiente  para  persistir  em  seu  meio  reagindo  a  

perturbações recorrentes dentro desse meio, de modo a manter sua organização (tradução 

nossa). 

De acordo com Lévy (1993), as simulações representam um dos caminhos abertos 

pelas  tecnologias  da  inteligência,  ou  mais  um  instrumento  do  saber  que  a  ecologia 

cognitiva informatizada dispõe. Em contraste com o tipo de conhecimento praticado pela 

tradição oral,  o  autor  salienta  que a interatividade entre  usuário e programa simulador 

oferece uma espécie de intuição acerca das relações de causa e efeito de um fenômeno 

qualquer.  Tal  conhecimento  adquirido  não  se  assemelharia,  portanto,  a  nenhum  saber 

teórico,  prático ou oral,  mas como algo mais próximo a uma ferramenta de auxílio ao 

raciocínio e à imaginação, ou seja, uma etapa anterior ao trabalho teórico na sequência de 

passos a serem dados na organização e produção do conhecimento de uma dada realidade. 

Entretanto, o autor indica que as simulações são válidas somente enquanto acolhidas por 

um  instrumental  teórico  de  maior  flexibilidade,  aplicadas  a  contextos  específicos.  As 

limitações  tecnológicas  das  simulações  computacionais  tendem  a  se  dissolver  com  o 

progresso crescente do instrumental da informática de forma que, com o tempo, poderemos 

ser capazes de inserir e manipular, num campo de estudo, uma quantidade de variáveis cuja 

análise seria impossível a um pesquisador desprovido dessas tecnologias.

Segundo Lima (2004), mesmo que não seja possível reduzir a realidade social ao 

modo como o computador é capaz de capturá-la e processá-la, o uso desta ferramenta já é 

parte da cultura atual e age como um ampliador de nossas capacidades cognitivas. Por esse 

motivo,  alerta  à  Sociologia  sobre  a  importância  das  possibilidades  apresentadas  pelas 

inovações informacionais nesse ramo do conhecimento. Os cientistas sociais não precisam 

ser  programadores  para colherem os benefícios  da informação computada.  Eles devem 

conhecê-la  naquilo  que  a  torna  um  mediador  da  realidade  tirando  o  melhor  proveito 

possível, tendo os informaticistas como aliados na produção do conhecimento sociológico, 

sugere o autor.

Ainda  de  acordo  com  Lima  (2004),  podemos  classificar  em  camadas,  quatro 

extensões  da  realidade  abstrata  proveniente  da  linguagem  da  informática,  e  que  os 
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cientistas sociais não poderiam mais ignorar. Estas seriam a lógica booleana12; a expressão 

da informação na lógica binária digital13; a estruturação do pensamento em algoritmos14; e 

a cultura da interface. Esta última, sendo a mais superficial de todas, estaria mais saliente 

nos dias atuais graças à popularização da microinformática. Na interface estaria a tradução 

do produto das camadas mais profundas em uma forma mais humanizada, estendendo à 

acessibilidade humana a complexidade da informação computável organizada em imagens. 

Trata-se daquilo que nos dá acesso às demais camadas enumeradas, permitindo-nos operar 

com a realidade assentada sobre a lógica abstrata armazenada nos circuitos e chips de um 

computador.  Foi  a  partir  da  potencialidade  de  produção  de  efeitos  dessa  camada  que 

procuramos explorar a experimentação de um jogo e de uma simulação para esta pesquisa. 

Para  a  Teoria  Ator-Rede,  este  é  um bom  exemplo  de  como  fatos  e  artefatos  vão  se 

construindo  coletivamente,  ao  passarem de  mão  em mão,  modificando-se  pelas  novas 

conexões estabelecidas.

Na condução de uma pesquisa, segundo Latour (2001b), o uso de artefatos pode 

participar  da  manutenção  de  certa  constância  de  um  elemento  no  decorrer  das 

transformações que lhe impingimos na tarefa de investigação. Desde a coleta de dados até 

sua apresentação registrada em um texto científico, um fenômeno pode ser transportado 

com  um  mínimo  de  deformação  possibilitando  o  seu  reconhecimento  apesar  do 

deslocamento,  mesmo  estabelecendo  relações  com  outros  dados,  permitindo  alguma 

constância no tempo e no espaço. Entendemos, a partir de Latour (2001b; 2001d), que o 

estabelecimento  de  relações  entre  os  dados  para  a  compreensão  da  dinâmica  de  um 

fenômeno é beneficiado pela trajetória reversível pela qual passam estes mesmos dados até 

que cheguem às mãos do pesquisador na forma de texto e inscrições. Entendemos que 

submeter os dados a um ambiente de simulação computacional, nesse sentido, é apenas 

12 Proposta do matemático inglês George Boole na tentativa de sintetizar o pensamento humano em uma 
lógica matemática.  Boole criou um sistema para operar proposições lógicas procurando determiná-las 
como verdadeiras ou falsas. Se a solução de um problema reduz-se a defini-lo como verdadeiro ou falso, é 
possível então expressá-la em lógica binária: 1 (verdadeiro) ou 0 (falso) (Lima, 2004).

13 A lógica binária  de Boole é  transposta para os circuitos  elétricos  pelo engenheiro americano Claude 
Shannon. Sua tese estabeleceu a conexão entre a operação simbólica da informação com a lógica binária e  
sua manifestação concreta com o auxílio da eletricidade. Essa transposição propiciou o armazenamento 
de dados em memória física além de atribuir-lhes mobilidade em sua transferência através de circuitos 
(Lima, 2004).

14 Trata-se da expressão do pensamento computado em instruções dadas por humanos à maquina. Segundo 
Lima  (2004),  teria  sido  o  matemático  inglês  Alan  Turing  o  responsável  por  estabelecer  uma  forma 
definitiva para o processamento de dados com a invenção de sua Máquina de Turing.
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mais uma forma de organizá-los.

Um dispositivo experimental na atividade de pesquisa, segundo Despret (1996), é 

aquele  que  distribui  as  atividades  de  maneira  inventiva  de  modo  que,  ao  estabelecer 

relações onde elas não existiam, propicia a emergência da novidade, tornando-se um lugar 

de  construção  e  de  agenciamento  entre  pesquisador  e  pesquisado.  Com  o  apoio  dos 

dispositivos computacionais desta pesquisa, apostamos na ideia de que questões vigentes 

numa situação de jogo poderiam nos remeter a outras situações em que a cooperação é 

posta à prova no repertório de condutas desenvolvidos pelos participantes: em que ocasiões 

as pessoas cooperam? Em quais não cooperam? Aquele que não coopera consegue manter 

com  o  tempo  a  ajuda  daqueles  que  estão  próximos?  Aquele  que  coopera  reforçará  a 

resposta de reciprocidade dos outros elementos na rede? Somam-se a estas questões, outras 

muito próximas, já enunciadas por Despret (1996): Como converter um inimigo potencial  

do  qual  precisamos  em  um  aliado  confiável? (p.  266).  Diz  ainda  a  autora  que  um 

adversário é sempre um aliado em potencial se nós podemos conciliar compromissos que  

deixam interesses díspares conciliáveis (Despret, 1996). A situação de jogo nos oferece um 

cenário  de  experimentação  para  observar  estas  variáveis,  sem  perder  de  vista  a 

possibilidade de que um jogo virtual pode reproduzir, pelo menos em parte e de maneira 

crescentemente  complexa,  as  condições  de  um  jogo  real,  reforçando  a  explicação  do 

fenômeno (Queiroz e Melo, Teles, & Nepomuceno, 2007; Teles et al., 2008b). 

Surpreendentemente, segundo Despret (1996), um paradigma explicativo que possa 

dar  conta do estudo de questões  como o altruísmo,  a  reciprocidade e,  como no nosso 

estudo, a cooperação, não necessariamente surge do campo das pesquisas sociais, nem dos 

microscópios que perseguem as sequências de DNA, como o defendem os sociobiólogos 

com a Teoria do Gen Egoísta15, mas pode se nutrir de domínios mais afastados da pesquisa 

empírica: os computadores dos laboratórios de simulação. 

As simulações computacionais têm permitido demonstrar como se desenvolvem os 

fenômenos sociais (Axelrod, 1984b, 1997; Axelrod & Hammond, 2003; Back & Flache, 

2006; Daré & Barreteau, 2003; Davidsson, 2002; Kurzban & Houser, 2005; Macy, 1998; 

15 A Teoria do Gen Egoísta coloca em cena a possibilidade de entender determinados comportamentos como 
o altruísmo, por exemplo, como sendo geneticamente determinados: para propiciar a continuidade de seus 
próprios gens, os indivíduos favorecem os portadores das cópias de sua bagagem genética (Dawkins, 
1979)
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Younger,  2003). A Teoria da Reciprocidade,  conforme vimos,  também conhecida como 

Teoria  do  TFT,  parece  ser  confirmada  através  do  valor  descritivo  do  modelo  das 

simulações (Axelrod, 1984b; 1997; Axelrod & Hammond, 2003).  

Nas  simulações  com  o  Dilema  do  Prisioneiro com  mais  de  dois  jogadores, 

considera-se que a estratégia TFT não é a melhor, na justificativa de que quando se pune 

um indivíduo todos os outros compartilham do mesmo prejuízo (Glance & Huberman, 

1994; Guerberoff & Sichman, 2008). Glance e Huberman (1994) ilustram o problema com 

o jogo conhecido como o Dilema do Jantar (Diner's Dilemma) em que cinco amigos vão 

comer  em um restaurante  com a  promessa  de  dividirem a  conta  ao  final  da  refeição. 

Quando olham o menu, encontram apenas duas opções: um prato caro e saboroso e um 

outro comum menos atrativo. Todos dão preferência ao prato mais caro, mas tendo que 

pagar, preferem escolher o mais barato.

Lindgren e Johansson (2002) preferem abordar o problema a partir dos postulados 

de Hardin (1968) como vimos acima acerca da divisão dos bens públicos. O problema da 

distribuição  desigual  de  recursos,  visto  como  uma  tragédia,  implica  em  decisões  que 

precisam ser tomadas ao mesmo tempo por vários agentes. O número de cooperações e 

deserções afeta a todos simultaneamente, o que inviabilizaria a eficácia da estratégia TFT, 

impedindo o seu surgimento. Nestas condições, não seria possível punir um desertor sem 

gerar custos para quem pune (Glance & Huberman, 1994; Guerberof & Sichman, 2008) em 

um grupo com mais de dois indivíduos em interação. Trivers (2006), porém, contesta essa 

afirmação  sugerindo  que  o  número  de  componentes  de  um  grupo  com  os  quais  um 

indivíduo interage com a estratégia TFT apenas consiste no número de interações possíveis 

para a identificação dos parceiros cooperadores.

Vale  ressaltar  que,  para  Axelrod  e  Hamilton  (1984),  o  modelo  do  Dilema  do 

Prisioneiro assume  que  as  escolhas  dos  jogadores  são  feitas  simultaneamente  e  com 

intervalos discretos de tempo. No entanto, consideram que isso seria equivalente a uma 

interação  contínua  durante  as  rodadas.  Considerar  a  realização  das  escolhas  em  uma 

sequência ao invés de eventos simultâneos faria pouca diferença segundo os autores. No 

entanto,  para  Nowak  e  Sigmund  (1994),  a  disposição  sequencial  dos  movimentos  dos 

jogadores  implica  em que  a  responsabilidade  pela  decisão  do  que  fazer  (cooperar  ou 

desertar)  é  alternada  no  decorrer  das  interações  repetidas  entre  eles,  o  que  seria  uma 
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diferença substancial em relação aos jogos simultâneos. Além disso, a alternância entre os 

papéis de doador e recipiente pressupõem a realização de ações diferentes, cujas trocas não 

são necessariamente simétricas e necessitam de revezamentos  para ocorrerem. E assim 

parece acontecer em fenômenos como a atividade dos investidores no mercado de ações, 

na distribuição de recursos hídricos (Adamatti, 2007; Daré & Barreteau, 2003) e na atual 

questão  internacional  sobre  o  aquecimento  global  (Milinks  et  al.,  2006).  Seria  mais 

racional diminuir a produção industrial para reduzir as emissões de dióxido de carbono na 

atmosfera e sofrer os prejuízos econômicos com a queda da produção industrial, ou não 

fazer  nada  e  colher  os  prejuízos  coletivos  a  longo  prazo  com  os  desastres  naturais 

decorrentes das transformações do clima? 

Tais  questões  nos  levaram  a  refletir  sobre  como  organizar  um  dispositivo 

experimental  que coletasse dados de um grupo de jogadores  em interações  repetidas  e 

realizadas  em  sequência,  optando  por  uma  configuração  baseada  no  revezamento  dos 

movimentos entre os jogadores. Com base no que afirma Nowak e Sigmund (1994) sobre a 

disposição  sequencial  de  escolhas  em  um  jogo  diferir  em  relação  a  um  ambiente  de 

escolhas simultâneas, nos apropriamos dessa consideração para a utilização de um jogo 

multiplayer como dispositivo  experimental.  O ganho de se utilizar  uma disposição  em 

sequência nos forneceu mais clareza para efetivarmos o transporte dos dados colhidos a um 

simulador, criado com o interesse de demonstrar como estratégias de cooperação evoluem 

no decorrer do tempo a partir de técnicas empregadas nos estudos da Inteligência Artificial.

Um conceito oriundo da Computação Evolutiva,16 tipicamente empregado nestes 

estudos,  denomina-se Algoritmo Evolucionário (AE).   Os AE’s podem ser usados para 

verificar  como  evoluem  as  estratégias  de  cooperação  entre  agentes  simulados.  Uma 

população  inicial  é  construída  baseando-se  em  uma  estratégia  de  cooperação 

aleatoriamente escolhida. A eficácia dos jogadores na população é passada para as gerações 

seguintes de agentes, conforme ocorre na seleção natural. Após muitas gerações de seleção 

para estratégias relativamente bem sucedidas, o resultado poderá ser uma população que é 

substancialmente  mais  bem  adaptada  do  que  a  população  original  (Poli,  Langdon,  & 

McPhee, 2008).

16 A Computação Evolutiva inspira-se na Teoria da Evolução de Darwin para criar mecanismos de evolução 
para a solução de problemas baseados na seleção e adaptação.
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Na  tentativa  de  compreender  a  estabilidade  da  cooperação  em  um  cenário 

evolucionário  de  n jogadores  no  Dilema do Prisioneiro,  Guerberoff  e  Sichman (2008) 

demonstram  que  as  simulações  computacionais  podem  beneficiar-se  da  disposição 

adaptativa dos agentes. É possível avaliar a capacidade de sobrevivência de uma estratégia 

em um grupo utilizando-se uma estrutura lógica que define quando cooperar ou desertar. 

Para tanto, as habilidades de um agente seguem um padrão de resposta ao ambiente que os 

autores chamam de  Autômatos Finitos. No entanto, com a adaptação, a própria estrutura 

pode  sofrer  mutações  visando  melhores  pontuações,  não  apenas  variando  o  tipo  de 

resposta,  mas  fazendo  ajustes  enquanto  o  agente  interage.  Para  essa  técnica  o  termo 

utilizado é  Autômatos Adaptativos.  Em um cenário de adaptação constante, se todos os 

agentes puderem se modificar e provocar mudanças, talvez veremos surgir sinais de um 

ponto de equilíbrio.

Com base nas considerações que pudemos tecer nesta revisão bibliográfica, nota-se 

que  o  fenômeno  da  cooperação  ainda  permanece  uma  incógnita  relevante  para  várias 

ciências, como expusemos acima. Na Psicologia Social brasileira parece faltar estudos em 

que a tecnologia informacional seja uma aliada mais promissora do que um mero auxílio 

ao trabalho de tratamento de dados textuais tipicamente delegado ao computador (Lima, 

2004).

Os termos que orbitam ao redor das teorizações sobre o fenômeno da cooperação 

descritos  no  decorrer  dessa  revisão  de  literatura  nos  mostram  as  peças  com  as  quais 

tivemos que lidar no desenvolvimento dessa pesquisa. Resumidamente, o que há de mais 

abstrato no fenômeno que nos foi útil para a proposição de um modelo virtual é o fato de 

que os movimentos de um indivíduo em um jogo cooperativo dependem de sua reputação e 

da de seus pares; da disponibilidade de recursos em um ambiente; da estratégia adotada por 

ele e por seus pares; da presença de um número relativo de indivíduos usando estratégias 

mais ou menos cooperativas; do seu modo de adaptação na presença de outros etc. Vimos 

assim uma rede de elementos articulados e um conjunto de enunciados que podem ser 

combinados e configurados a vontade se dispostos no modelo do Dilema do Prisioneiro.

Ao recorrermos ao que já foi problematizado acerca do fenômeno da cooperação 

para a realização de mais um estudo, mantivemos as preocupações assinaladas na revisão 

dos textos de Axelrod (1984a; 1984b; 1984c; 1984d; 1997; Axelrod & Hamilton, 1984) e 
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de outros autores sobre como e porque as pessoas cooperam e em quais condições deixam 

de  fazê-lo.  Para  tanto,  utilizamos  um  jogo  eletrônico  multiplayer e  uma  simulação 

computacional (descritos em detalhes no Capítulo III adiante) em que procuramos testar, 

quando  possível,  as  proposições  aparentemente  estabilizadas  bem  como  aquelas 

conflitantes que nossa revisão bibliográfica pôde detectar.

O jogo eletrônico a que nos referimos é  O Dilema da Floresta,  criado por nós 

especialmente  para  esta  pesquisa.  Em  uma  disposição  multiusuário,  seis  participantes 

humanos interagem diante do dilema de trocarem alimentos para manterem-se vivos em 

uma floresta. As estratégias elaboradas pelos jogadores foram coletadas e posteriormente 

testadas  virtualmente  em  uma  simulação  computacional.  Nestes  dois  movimentos 

procuramos verificar quais estratégias foram utilizadas e se:

• haveria diferença na elaboração de estratégias entre grupos que soubessem e que 

não soubessem do tempo de encerramento da partida;

• haveria  diferença  na  elaboração  de  estratégias  se  os  jogadores  vencedores 

revelassem ou não suas próprias estratégias;

• o  aparato  computacional  seria  capaz  de  traduzir  ou  trair  os  movimentos  dos 

participantes quando suas estratégias fossem transpostas para uma simulação;

• a  memória  dos  jogadores  acerca  das  interações  passadas  seria  uma  condição 

necessária  quando  os  dados  fossem  reproduzidos  em  uma  simulação 

computacional;

• estratégias mais generosas eram mais vencedoras ou perdedoras.

A verificação do tipo de estratégia foi feita analisando-se as séries de movimentos 

feitas pelos jogadores com dados gravados em banco de dados e criando-se mecanismos de 

evolução para algumas destas estratégias dispostas no simulador.  Essa técnica,  aliada à 

fabricação de um grupo de agentes, pôde demonstrar a evolução da cooperação em um 

laboratório virtual elaborado com o que se verificou sobre o funcionamento do fenômeno. 

Tal ferramenta beneficiou o raciocínio na proposição de hipóteses sobre o que se observa 

na realidade e o que pode ser reproduzido computacionalmente. Além disso, na ausência de 

estudos que problematizam a realidade social com base nas simulações computacionais na 

Psicologia  Social  brasileira,  buscamos  avaliar  sua  relevância  para  os  estudos  dos 
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fenômenos grupais em que a interatividade é amplificada pelas tecnologias informacionais. 

Dessa  forma,  procuramos  captar  o  fenômeno  decorrente  de  construções  coletivas  em 

detrimento de definições acachapantes que tendem a responsabilizar a sociedade (Palmieri 

e Branco, 2004) ou a natureza (Dawkins, 1979) na proposição de explicações.
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CAPÍTULO III

DISPOSITIVOS EXPERIMENTAIS E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

O pensamento é estratégia e nós somos  
todos mais ou menos bricoleurs. 
Eu sou um bricoleur sem registro  
de patente (Morin, 1983, p. 135).

O comparatismo opera por meio de curtos-
circuitos e, como se vê na eletricidade, eles  

produzem faíscas estonteantes 
(Serres, 1999, p. 94).

A metodologia adotada neste projeto de pesquisa assentou-se sobre os pressupostos 

teórico-metodológicos propostos pelos autores da Teoria Ator-Rede (TAR), em especial 

Bruno Latour, e procurou estabelecer pontos de contato com a Teoria da Complexidade 

(TC) de Edgar Morin (1983; 1993). A aproximação de teorias justifica-se por ser este um 

estudo interdisciplinar, em que o reconhecimento do caráter multifacetado do objeto de 

estudo – o fenômeno da cooperação – nos impeliu a recorrer aos conceitos e instrumentos 

produzidos por investigações realizadas em outros campos do saber, como as Engenharias 

e  a  Ciência  da  Computação.  Propusemos,  para  tanto,  construir  e  testar  aparatos 

experimentais computacionais que nos possibilitassem flagrar a produção do fenômeno da 

cooperação entre participantes humanos. Procuraremos mostrar a seguir como a ontologia 

das redes da TAR combinada com os postulados da TC, que orientam estudos sob uma 

perspectiva sistêmica da realidade, nos serviu de meio para a efetivação desta proposta. 

Recorremos  a  outros  autores  que,  com  interesses  metodológicos  similares  ao  nosso, 

indicaram direções relevantes a serem tomadas para a constituição desse método. Tendo 

como  pano  de  fundo  as  orientações  teórico-metodológicas  mencionadas,  relatamos  os 

detalhes  sobre  a  construção  de  dois  instrumentos  para  esta  pesquisa  baseados  nas 

tecnologias computacionais: um jogo multiplayer e uma simulação.
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Sobre a Complexidade dos Fenômenos em Rede

Encontramos uma primeira inspiração em Latour (1994a; 1994b; 2000a) e Morin 

(1983; Morin & Kern, 1993b) na sugestão de que a compartimentalização do saber é mais 

nociva do que benéfica aos estudos científicos. Os dois autores parecem nutrir-se da ideia 

de que é preciso atuar mais a partir  do resgate dos elos que se estendem por entre os 

campos do conhecimento do que pela purificação da ciência que pratica o isolamento dos 

objetos  em  instâncias  disciplinares  especializadas.  Segundo  Morin  (1983a),  a 

especialização é o destino do saber compartimentalizado, abstraído da realidade, recortado 

e  afastado  do  todo  que  possibilita  sua  existência  na  pretensão  da  universalidade.  O 

conhecimento deve,  ao invés disso,  servir-se do contexto ao referir-se a  um objeto ou 

fenômeno, pressuposto básico para o presente estudo.

E é nesta contextualização empírica do real que reside a concepção de rede para 

Latour  (1994b),  sendo  um  complexo  de  agenciamentos  sociotécnicos  onde  interagem 

discursos, máquinas, cientistas etc. O autor argumenta que pesquisar é percorrer o caminho 

feito  pelo  objeto  de  estudo  na  rede  que  lhe  dá  sustentação,  produzindo  fatos  na 

identificação das conexões que ele estabelece com outros atores ou actantes17 humanos ou 

não humanos. Sendo a noção de rede mais flexível (1994a, p. 9) que a de sistema, a tarefa 

do pesquisador é situar-se no campo como mais um actante na produção dos fenômenos 

que investiga, mobilizando aliados e perseguindo as controvérsias18 que ainda não foram 

encerradas sobre determinado tema. 

Vale ressaltar que, para a TAR, os fatos não são tomados como óbvios ou estáveis, 

sua relevância e permanência são transmitidas a outros pesquisadores na medida em que 

sua existência é sustentada pela dialogicidade levada a efeito pelos cientistas e outros fatos. 

Segundo Spink (2003), o pesquisador assume, nesse campo, a posição do agente que relata 

os eventos que investiga, tecendo considerações e produzindo, com isso, a realidade que 

almeja iluminar. Ao procurar deixar simétrica essa posição do pesquisador diante do que 

17 Tendo em vista  que  a  noção  de  rede  adotada  pela  TAR comporta  tanto atores  humanos  quanto não 
humanos, a denominação actante é sugerida por Latour (1997) como mais expressiva do que a de ator 
social adotada pela prática das Ciências Sociais tradicionais.

18 Para Latour (2000), uma controvérsia é uma questão ainda aberta a discussões, que não se estabilizou em 
um campo  científico.  Quanto  mais  indagações  e  incertezas  houver  acerca  do  funcionamento  de  um 
fenômeno mais controvertido ele será aos olhos do campo de problemas em que ele trava suas relações.
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deseja conhecer, Spink (2003) sugere que a atividade de pesquisa é também um fato social 

em  que  a  reflexão  sobre  a  experiência  é  uma  tarefa  intersubjetiva,  configurada  pelas 

práticas  coletivas.  É  na  expressão  de  um  coletivo  que  um  campo  é  transportado, 

recombinado, negociado e preservado entre as resistências e aberturas possibilitadas por 

seus diferentes atores e pesquisadores.

O campo é, portanto, povoado de argumentos nos quais se deseja tomar partido. O 

campo é o conflito, o debate que gera acordos, impasses, questionamentos e curiosidades. 

Neste ponto, já é possível desconstruir a noção tradicional que afirma ser o campo um 

lugar  delimitado  por  fronteiras  geográficas.  Para  além disso,  Spink (2003)  sugere  que 

devemos incluir todos os demais artefatos e materialidades que são sociais por fazerem 

parte do cotidiano e por serem construídas, às vezes, na consensualidade ou no confronto 

entre discursos. Portanto, vacinas, computadores, automóveis e outros tantos instrumentos 

técnicos  ocupam  o  mesmo  universo  social  que  uma  perspectiva  mais  tradicional  de 

pesquisa  prefere  abordar  como  fato  unicamente  humano,  separado  da  objetividade  do 

mundo material.

No caso do campo de problemas em que se investiga o fenômeno da cooperação, 

buscamos aliados em diferentes ramos disciplinares que, amparados por uma extensa rede 

sociotécnica  –  composta  por  engenheiros,  sociólogos,  cientistas  da  computação, 

simulações  computacionais,  etólogos,  biólogos,  psicólogos,  robôs,  matemáticos,  entre 

outros – fazem dos estudos sobre a temática, uma extensa esteira de questões ainda não 

resolvidas. Abandonando os receios que o agenciamento de diferentes disciplinas parece 

suscitar  no  academicismo  dogmático,  procuramos  por  aliados  também  nos  objetos  e 

instrumentos que já dão voz à manifestação da TC nas Engenharias e que possam despertar 

o interesse da Psicologia Social para suas utilidades. Esperamos que o uso de simulações e 

de outros modos de inscrição19 pudessem nos informar acerca do movimento do fenômeno 

da cooperação, resguardando os pressupostos básicos que norteiam um estudo Ator-Rede, 

conforme pretendemos sintetizar neste texto.

Encontramos, por exemplo, na pesquisa de Adamatti (2007), o desenvolvimento de 

uma tecnologia para a gestão de recursos naturais, apoiada tanto nos jogos de simulação 

19 Um modo  de  inscrição  para  Latour  (2000c)  diz  respeito  a  qualquer  estrutura  visual  que  registre  e 
apresente dados de uma pesquisa em textos científicos (p. 112).
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computacional  quanto  nos  jogos  de  RPG (Role  Playing  Games).  Considerando  a 

complexidade social desse problema tão comum de nossos dias, seu interesse parte da ideia 

de auxiliar grupos de decisão para a melhor distribuição de recursos naturais, por meio de 

um jogo eletrônico inspirado nos RPG's. A proposta de Adamatti (2007) vai além disso e 

constrói, a partir de estudos detalhados da realidade problematizada, um dispositivo que 

simula jogadores reais e virtuais com técnicas da Inteligência Artificial. Os participantes 

assumem papéis que decidem sob o perfil de prefeitos, administradores de abastecimento 

de água, proprietários de terras, entre outros. De modo semelhante ao que ocorre nos vídeo 

games  mais  populares  da  atualidade,  a  aprendizagem  decorrente  da  interação  entre 

indivíduo  e  software é  bidirecional  e  os  resultados  são  traduzidos  em  adaptação  e 

organização diante de um problema comum: a distribuição e uso adequado de reservas 

hídricas. A fusão de linguagens como a da ludicidade, da Sociologia e da Informática toma 

forma a partir do interesse em produzir efeitos para a condução de uma pesquisa e não com 

a pretensão de replicar a realidade.

Semelhantemente, amparados pela TAR, recorremos aos jogos computacionais e às 

simulações como instrumentos aliados na fabricação de modos de inscrição adicionais na 

atividade de pesquisa.  Adotamos as possibilidades de que tais instrumentos contribuem 

tanto  para  a  ampliação  dos  sentidos  como  para  o  deslocamento  e  recombinação  da 

realidade, de forma inventiva como requer a pesquisa acadêmica. Tal como a redação de 

um texto é capaz de provocar reflexões e críticas, suscitar novos desdobramentos e plasmar 

ideias, sugerimos os jogos e as simulações como técnicas cognitivas de valor semelhante 

na leitura possível da realidade social.

O fenômeno da cooperação produz novas formas de organização (Nowak, 2006). 

Esse enunciado básico nos instigou a construir um jogo multiplayer a que demos o nome 

de  O Dilema da Floresta (Teles  et  al.,  2008b).  O jogo,  descrito  mais  detalhadamente 

abaixo,  é  um vídeo  game que agrega  até  seis20 participantes  que  competem/cooperam 

diante do dilema de manterem-se vivos enquanto compartilham alimentos em uma floresta. 

Para cada movimento de cada um dos jogadores  –  tais  como pedido de cooperação, 

cooperação  efetiva,  deserção,  omissão  de  ajuda,  entre  outros  –  é  feito  um  registro 

20 O número de participantes foi ampliado para seis para a execução desta pesquisa. Em Teles et al.(2008b) 
relatamos resultados de experimentos com cinco participantes.
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automático  no  banco  de  dados  do  jogo.  Os  dados  podem  assim  ser  posteriormente 

analisados a partir da descrição contextual dos eventos grupais que compõem cada partida. 

As possibilidades de compreensão do fenômeno se expandem quando os mesmos dados 

são traduzidos em gráficos e reanalisados em uma simulação computacional.

Uma vez que um dos conceitos centrais da TC estabelece a complexidade como 

algo que emerge da interação de elementos muito heterogêneos na produção de emergentes 

sistêmicos21,  tomamos  a  abstração  da  noção  de  sistema  complexo  como  modelo  para 

problematizar o fenômeno da cooperação. A identificação de padrões de funcionamento 

bem como o mapeamento de fenômenos diversos com o auxílio de  simulações vai ao 

encontro da empreitada que pretendemos realizar na condução desta investigação. Se o 

arsenal  teórico-metodológico  da  TC  permite  tratar  de  problemas  como  a  economia 

monetária das nações, os conflitos entre atores políticos e até a formação de colônias de 

bactérias (Axelrod & Hamilton, 1984), é válido refletir sobre as semelhanças e distinções 

que este aparato teórico guarda com a TAR, fio condutor principal desta pesquisa.

A partir  de  Latour  (2000a),  entendemos  que  pesquisar  é  também  mobilizar  a 

abertura de  caixas-pretas22 ou, dito de outra forma, colocar à prova conceitos, fórmulas, 

teorias ou até instrumentos dados como realidades  a priori em determinada investigação 

científica. Uma caixa-preta fechada não gera mais controvérsias, serve apenas como um 

ponto de partida seguro na composição de mais discussões. O movimento de abrir caixas-

pretas equivale a questionar o que é tido como estável, na tentativa de fazer ressurgir uma 

controvérsia.  Assim procuramos  fazer  ao  questionarmos  proposições  e  afirmações  que 

foram produzidas até então acerca do fenômeno da cooperação em comparação com os 

dados que nosso aparato teórico-metodológico pôde apresentar. Conceitos como o egoísmo 

e  a  reciprocidade  (Axelrod,  1984a;  1984b;  1984c;  1984d;  1997,  Axelrod & Hamilton, 

21 Um emergente sistêmico decorre do agenciamento de muitos elementos que, na interação, faz surgir certa 
ordem  onde  antes,  aparentemente,  havia  somente  o  caos.  Na  economia  financeira,  por  exemplo, 
elementos em interação como bancos,  políticas de câmbio, queda de juros,  entre outros, podem fazer 
emergir o desemprego, a queda nas exportações, mudanças nos padrões de consumo etc.

22 Latour (2000a) importa o termo caixa-preta da cibernética, que o utiliza para indicar a complexidade de 
funcionamento de uma máquina sobre a qual não importa saber, contanto que funcione. Em Morin (1983,  
p. 131), o termo aparece como caixa negra e serve de metáfora para a decifração dos padrões de ordem e 
desordem  que  configuram  a  manifestação  dos  fenômenos  complexos.  Segundo  o  autor,  é  mais 
interessante revelá-la do que tomá-la como princípio básico. A compreensão das interdependências entre 
as partes que compõem o todo é inclusive defendida como critério para a  “reforma do pensamento” 
científico na perspectiva da Teoria da Complexidade (Morin & Kern, 1993c, p.138) .
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1984),  entre  outros,  puderam  ser  estudados  ao  serem  colocados  à  prova  de  nossos 

instrumentos e resultados.

No âmbito desta  pesquisa,  o fenômeno da cooperação que mais  nos interessou, 

além daquele que é difundido e transformado nas associações entre outros pesquisadores e 

técnicas, foi também aquele produzido em tempo real, do qual ainda não se falou, mas que 

registramos nos nossos instrumentos de coleta de dados enquanto acontecia a interação 

entre  os  participantes.  E  para  tanto,  esperávamos  que  os  recursos  que  mobilizamos 

pudessem seguir o fenômeno em questão como dispositivos de auxílio na decomposição de 

suas partes, revelando o conteúdo de algumas caixas-pretas.

Tomando qualquer interação cooperativa como uma possível inteligência coletiva 

em ação,  sob a  luz da TC, interessou-nos mais desconstruí-la para conhecer  como sua 

estrutura é edificada no contato com outros enunciados e ciências do que supor apenas sua 

capacidade de gerar  uma saída (output)  a partir  de um entrada (input).  Para tanto,  sua 

contextualização decorreu da descrição e explicitação de suas conexões entre os actantes 

que deram significado à sua proposição como problema. 

Se para Huizinga (2007) o jogo estabelece uma situação temporária, cria ordem e é 

também uma ordem, para Morin (1983b), investigar o complexo é lidar com o problema da 

ordem e da desordem. A ordem é a luz que incide sobre a heterogeneidade dispersa na 

incerteza  da  desorganização.  A ludicidade  pode  ser,  portanto,  uma  entre  tantas  outras 

estratégias de se reunir elementos dispersos para ajustá-los e simular uma situação que se 

deseja verificar. Sob a perspectiva da TAR, como veremos abaixo, dualidades como sério e 

lúdico não interessam para atestar a validade de nosso instrumental técnico de falar por nós 

nesse enquadre metodológico.

Segundo Klabbers (2003), por exemplo, a competição que pode ocorrer no mundo 

virtual  dos  jogos  multiplayer,  reproduz  a  busca  por  poder,  competência  e  influência 

(tradução  nossa),  fenômeno  comum  em  contextos  considerados  não  lúdicos.  E  esse 

movimento de tradução23, livre da rigidez exigida pelos papéis civis de um indivíduo na 

sociedade, contribui para que estratégias de associação sejam forjadas na medida em que 

os jogadores questionam as atitudes de seus pares. Um mesmo participante pode assumir e 

23 Tradução  ou  translação  é  um termo  central  na  TAR que  indica  os  deslocamentos,  desvios  e  novas  
conexões sempre imprevistas que se operam em um fenômeno em rede (Latour, 2001c; 2001e).

59



abandonar alternadamente a posição de jogador, sendo protagonista ou espectador. Assim, 

a visão da globalidade do ambiente do jogo termina por ativar a consciência reflexiva sobre 

o ato que se executa e os efeitos que este exerce sobre si mesmo e sobre os outros.

Em nossos experimentos, essa consciência reflexiva pôde ser estimulada quando os 

participantes do nosso jogo se dispuseram a falar, colocando a situação vivida em questão. 

Nossa expectativa era de que,  ao alternarmos a realização de cada partida com breves 

relatos orais  entre os participantes em grupo sobre as interações  anteriores,  as partidas 

subsequentes talvez pudessem demonstrar o quanto o trabalho de reflexão em grupo seria 

capaz de influenciar na tomada de decisões ou na elaboração de novas estratégias.

Tomando-se a organização sistêmica como pressuposto, consideramos ser possível, 

portanto, realizar experimentalmente a metáfora das redes de atores/agentes e percorrer um 

fenômeno enquanto esse se transformava na dinâmica específica que cada sistema possui. 

Os eventos passíveis de descrição nesse enquadre puderam ser inicialmente configurados 

em  um  jogo,  porém  produziram  efeitos  sempre  imprevisíveis  e  heterogêneos  nos 

desdobramentos realizados na interatividade entre os sujeitos. Isso significa que o setting 

do jogo pôde ser modificado na medida em que isso se revelava como uma estratégia 

pertinente na fabricação dos dados. Dessa forma, esperávamos capturar os movimentos 

possíveis no jogo e não apenas um recorte estatístico de seus desdobramentos.

A aplicação de um instrumento com a finalidade de capturar o funcionamento do 

fenômeno  pôde  indicar  padrões  que  já  foram  ou  ainda  são  controvérsias  em  outras 

investigações  com  o  mesmo  tema.  Esperávamos  assim  revisitar  as  subcategorias  que 

compõem o fenômeno da  cooperação sob a  luz  do  princípio  de  simetria  generalizada 

(Latour, 1994c, p. 93). Este princípio postula que, ao investigarmos as associações, nos 

interessa conhecer as diferenças que se produzem nas relações entre actantes, sejam eles 

humanos ou não humanos. Os humanos exercem efeitos sobre os não humanos e vice-

versa, sendo assim, o sujeito ou o objeto prontos são pontos de chegada e não de partida.

Essas ideias visam à diluição dos postulados dicotômicos que fazem as explicações 

pesarem mais  por  um lado ou por  outro na compreensão dos  fatos.  Diante  disso,  não 

interessa  à  TAR  distinções  como  natureza/sociedade,  real/virtual,  falso/verdadeiro. 

Atribuindo ao erro e à verdade o mesmo estatuto diante do que for possível ser observado 

em comparação com os  enunciados já  propostos  e  em voga,  procuramos desdobrar  os 
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conceitos fechados a partir da rede que os associa e sustenta no contexto. Um fato só terá 

valor explicativo no contraste com outros fatos, medido apenas a partir da conectividade 

entre ele e os demais elementos que o conecta e o torna mais – ou menos – estável na rede.  

Com essa perspectiva em vista,  esperávamos poder questionar,  por exemplo,  a relativa 

estabilidade teórica que recorre frequentemente ao polo natureza ao procurar revelar os 

mecanismos  sociais  do  fenômeno  da  cooperação  (Dawkins,  1979),  tradicionalmente 

definido  a  partir  de  conceitos  aparentemente  enclausurados  como  o  egoísmo,  a 

reciprocidade, o altruísmo, entre outros.

Os  estudos  que  têm  procurado  identificar  e  analisar  sistemas  complexos  nas 

ciências exatas se referem a diferentes sistemas biológicos e até sociais. Nesses estudos, 

Bar-Yam (1997) afirma que a complexidade de um sistema é medida pela quantidade de 

informação necessária para descrevê-lo. Apresenta ainda, conceituações sobre a natureza 

dinâmica de alguns sistemas e propõe técnicas de modelagem. Seu argumento é de que o 

modo  de  se  medir  cada  sistema poderá  variar  de  acordo  com o  tipo  e  o  objetivo  do 

pesquisador que levará em conta, para tanto, os princípios básicos do funcionamento de um 

sistema complexo. No entanto, sugere que novas dinâmicas de interesse também sejam 

estudadas na comparação com outros sistemas já identificados.

Ao propor o estudo da sociedade a partir desses conceitos, Bar-Yam (1997) sugere 

que não haja primazia da parte pelo todo nem o contrário. Embora a interação entre os 

elementos possa produzir emergentes sistêmicos, conclui que a parte, mesmo em interação, 

poderá se comportar de modo mais complexo e mais interessante do que o todo a depender 

do foco dado pelo pesquisador. Entretanto, é a interdependência entre a parte e o todo que 

mais interessa. 

Conforme Latour (1994c; 2001f), a diferença entre o global e o local corresponde a 

duas  cenas  que  podemos  observar  para  compreender  um fenômeno.  A parte  é  apenas 

menos conectada em relação ao todo. O mesmo é sugerido por Morin e Kern (1993a) sob o 

título de Holograma. Esse conceito indica que a parte e o todo não são entidades distintas: 

a parte está no todo e o todo está na parte. 

Reflexões  semelhantes  também são encontradas  na  sociologia  de  Gabriel  Tarde 

(Latour, 2001f; Marras, 2007), para quem a realidade pode ser decomposta em elementos 

muito  diversos  e  menores  chamados  mônadas.  O sentido  desse  conceito  sugere  que  a 
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realidade seja vista como uma difusão de entidades infinitas em mútua afetação. A tese 

monadológica,  que  também  inspira  o  trabalho  de  Bruno  Latour  (2001f),  se  refere  à 

produção de efeitos engendrados pelo contato entre as coisas. Sob uma análise relacional, 

abandona-se o recurso à explicação dos fenômenos a partir de suas essências e procura-se 

tratá-los em ação, enquanto estão se fazendo. A polarização da realidade difundida pelo 

pensamento  durkheiminiano  é  substituída  pela  noção  de  que  os  elementos  comportam 

aberturas, portanto se modificam e se diferenciam. Para a Psicologia Social, vemos surgir, 

por  exemplo,  a  oportunidade  de  ultrapassarmos  a  velha  distinção  entre  fenômenos 

essencialmente  naturais  e  sociais.  As  coisas  são  interessantes  na  medida  em  que  se 

associam, se agregam.

Em  resgate  do  pensamento  de  Gabriel  Tarde,  Latour  (2001f)  ressalta  que  os 

fenômenos micro não são inferiores ou mais simples que os fenômenos observados no 

nível  macro.  A visão  que  a  Sociologia  tradicional  tornou  convencional  é  criticada  e 

invertida pelo pensamento de Tarde, para quem a complexidade estaria na parte e não no 

todo.  Um  indivíduo,  por  exemplo,  possuiria  mais  complexidade  do  que  a  noção  de 

globalidade que nos vem à mente quando evocamos o termo nação.  Nesse sentido,  os 

fenômenos que tendemos a considerar macroestruturais seriam apenas uma oportunidade 

provisória  para  que  a  complexidade  dos  elementos  menores  se  diferenciem  na 

manifestação  de  sua  potencialidade  complexa.  As  entidades  menores  possuem 

programação própria e só parte delas participaria da constituição de um conjunto mais 

amplo, até que sua associação seja desfeita.

Sob  a  orientação  destas  e  outras  considerações  buscamos  organizar  os  dados 

passíveis de leitura com nosso instrumento computacional. Como já foi exposto acima, a 

coleta de dados com o jogo  O Dilema da Floresta foi feita a partir da verificação das 

informações registradas no software do jogo. Esse foi um dos nossos modos de inscrição 

utilizados para apurarmos os emergentes sistêmicos encontrados. A esse respeito, Morin 

(1983b) alega que é o conhecimento que é capaz de organizar a informação computada, 

apresentado na  forma de bits  (p. 108). Segundo esse autor, a complexidade não revela a 

essência do mundo, apenas provoca a organização do pensamento diante das coisas. Ela 

seria a união dos processos que simplificam: selecionar, estabelecer hierarquias, reduções e 

articulações. As informações não estão dadas, o movimento que as captura e organiza é 
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nosso. Portanto, a bricolagem não é uma imposição do pesquisador aos dados, mas um 

princípio básico na realização da tensão entre ordem e desordem.

Sobre O Dilema da Floresta: um dispositivo experimental para o estudo de um 
fenômeno social

Processo de construção

O Dilema da Floresta foi concebido no final do primeiro semestre do ano de 2008 

como produto de uma pesquisa de Iniciação Científica. À época em que esse jogo ainda era 

apenas um projeto no papel, nosso interesse era o de desenvolver algo que poderíamos 

utilizar para lidarmos com o típico movimento de dispersão e síntese de uma atividade de 

pesquisa. Com esses termos, queremos indicar as tantas controvérsias que giram em torno 

do fenômeno da cooperação, dispersas em diferentes campos do conhecimento, nas quais 

nos baseamos para construir um software (síntese). Além disso, nos referimos também à 

nossa tentativa de traduzi-lo em um formato suficientemente interessante e eficiente para 

observarmos  se  seria  possível  estudar  o  fenômeno  da  cooperação  através  da  ação  de 

jogadores, tendo como cenário um jogo eletrônico. Esperávamos seguir o fenômeno da 

cooperação  para  obter  inscrições  (síntese)  produzidas  pelo  mecanismo do  jogo  e  pelo 

dispêndio  de  energia  nos  movimentos  e  falas  dos  participantes  convidados  a  jogá-lo. 

Porém,  para  chegarmos a  propor  esse  complexo deslocamento  de  trabalho e  tradução, 

tivemos que mobilizar outros atores e esforços até que pudéssemos acreditar que tínhamos 

em mãos um jogo pronto para ser usado como um dispositivo experimental.

Como primeiro  passo,  pensamos  em inventar  uma narrativa a  partir  da qual  os 

personagens, o cenário e os problemas vivenciados por eles se tornariam ponto de partida 

para o desenvolvimento do demais detalhes do jogo. A primeira ideia que nos veio foi a de 

pedir auxílio a amigos mais experientes do que nós, como aqueles com mais tempo de 

leitura de histórias em quadrinhos, praticantes de RPG24 e especialmente os jogadores de 

vídeo games. Em conversas com essas pessoas, outras redes iam surgindo. O entusiasmo e 

interesse  de  alguns  em  contribuir  para  a  construção  de  um  jogo  sobre  a  cooperação 

24 Role Playing Game. Jogo de representação de papéis.
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oportunizou horas  de  imaginação  e  relatos  baseados  em suas  experiências  atuais  e  de 

infância com o universo lúdico de gibis, desenhos animados, filmes, brincadeiras e jogos 

eletrônicos. 

A primeira sugestão apareceu com a ideia de provocar os personagens com uma 

situação conflituosa, em que a sobrevivência dependesse das relações estabelecidas por 

eles  no  decorrer  do  jogo.  Daí,  cenários  fantásticos  começaram  a  surgir  em  nossas 

imaginações como propostas para um roteiro coerente com a ideia inicial de deflagrar o 

fenômeno  da  cooperação.  As  sugestões  dos  amigos  mais  experientes  não  paravam  e 

projetavam cenários de incrível diversidade, como aqueles em que astronautas se perdem 

em um galáxia distante em meio a monstros alienígenas ou aqueles em que desbravadores 

de  regiões  remotas  da  Terra  montam  acampamento  para  a  exploração  de  tesouros 

escondidos nas areias do deserto.

Algumas certezas começavam a se delinear: os personagens teriam que possuir e 

depender de algum tipo de mercadoria ou recurso que trocariam entre si para a manutenção 

de sua sobrevivência. Deste modo, a condição de permanência no jogo poderia suscitar 

formas de cooperação ou competição. A partir disso, começamos a fazer rascunhos dos 

personagens, dos itens do cenário e do mecanismo de pontuação com base no Dilema do 

Prisioneiro.  No entanto,  como as  nossas  habilidades  de  traduzir  as  imaginações  quase 

cinematográficas  de  nossos  amigos  para  a  tela  de  um computador  eram limitadas  por 

tempo e recursos materiais, optamos por um cenário mais simples, com personagens que 

representassem alguns animais da fauna brasileira: Onça, Tamanduá, Pato, Jacaré, Lobo e 

Sapo.  A ideia de levar os personagens para uma floresta nos conduziu à criação de um 

conto25 para  narrar  a  situação  dilemática  em  que  eles  se  encontravam  e  que  teria 

possibilidades diversas para a sua solução a partir das relações travadas entre os jogadores. 

Essa história foi desenvolvida enquanto esboçávamos os primeiros desenhos dos 

personagens  e  do  cenário26.  Nossas  escolhas  ainda  foram orientadas  pelo  interesse  em 

conceber um brinquedo divertido que pudesse ser jogado tanto por adultos  quanto por 

crianças. No entanto, nosso tempo era curto e ditado pelo prazo de vigência de uma bolsa 

de Iniciação Científica. Ao final, ainda teríamos que colocar o software à prova de usuários 

25 Ver Anexo I.
26 Com o apoio de Jardel Maximiliano de Souza, que era aluno de graduação do curso de Psicologia na 

época.
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para a realização de testes e coleta de dados. Não podíamos, portanto, almejar a produção 

de  um  software com  os  altos  recursos  computacionais  gráficos  dos  jogos  eletrônicos 

tridimensionais que atraem e divertem a juventude contemporânea. Além disso, estávamos 

cientes de que jogos desse tipo são produzidos durante meses por numerosas equipes de 

profissionais com as mais diversas formações27 como a Ciência da Computação, o Design 

Gráfico e até a Arquitetura, entre outras.

O ambiente de desenvolvimento que utilizamos para a construção do jogo foi o 

Adobe Flash 8.  Tal  escolha decorreu  do fato de que  reuníamos certa  experiência  com 

outras versões do referido software desde o ano de 2002 quando lecionávamos informática 

em  uma  escola  de  educação  tecnológica28.  Ainda  em  contato  frequente  com  essa 

instituição, que possui uma licença de uso do Adobe Flash 8, estabelecemos uma parceria 

para utilizarmos seu software de desenvolvimento em troca da divulgação de sua empresa 

em nossas participações em eventos científicos. 

O Flash oferece condições técnicas razoáveis para o desenvolvimento de jogos de 

modo geral. Ele permite a criação de animações em elementos bidimensionais, inserção de 

eventos sonoros e a programação do mecanismo de pontuação e comunicação do jogo em 

um ambiente  de  rede.  Desenhos com um traçado bem definido  e  com cores  vibrantes 

parecem ser uma característica diferencial dessa ferramenta. Diante disso, ao invés de nos 

basearmos naqueles jogos comerciais com efeitos visuais tridimensionais, exploramos o 

estilo de ilustração anti-realista propiciado pelo ambiente de desenvolvimento do  Flash. 

Segundo Munster (2003), trata-se de uma tendência cultural que busca a simplificação das 

formas  para  satisfazer  a  primazia  do  conteúdo  que  se  deseja  expressar.  Esse  estilo, 

popularizado por  séries  de  TV como  Os Simpsons e  South  Park,  teria  influências  das 

histórias em quadrinhos japonesas criadas no pós-guerra e conhecidas como mangás. A 

economia visual característica do estilo que, com a difusão da Internet se apresenta quase 

como um padrão contemporâneo, enfatiza os aspectos essenciais dos conceitos e pressupõe 

a inteligência do observador, segundo Manovich (2002). 

Vale acrescentar também, que o  Flash parece ter se tornado  ponto de passagem 

27 Ver  Perucia, Berthêm, Bertschinger e Menezes(2005) para mais detalhes sobre o trabalho dos 
profissionais de desenvolvimento de jogos eletrônicos.

28 O autor dessa pesquisa foi professor de informática durante os anos de 2002 e 2003 na empresa People 
Computação.
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obrigatória (Latour,  2000g,  p.  398)  tanto  para  os  profissionais  que  trabalham com o 

desenvolvimento de jogos quanto para aqueles que produzem páginas e outros recursos 

para  a  Internet.  O  fato  é  que  essa  plataforma  encontra-se  bastante  difundida  para  a 

produção de vídeos,  websites  e até jogos para aparelhos de telefonia móvel. Além disso, 

aqueles computadores que não dispõem do plug-in necessário para visualizar o conteúdo 

multimídia de determinadas páginas da Internet, deixam de usufruir de uma ampla gama de 

funcionalidades  que propiciam a interatividade  e  a  estética  tipicamente empregada nos 

jogos eletrônicos e em páginas animadas.

Com o Flash, parte de nossos problemas estavam resolvidos. Já poderíamos colocar 

em prática as ideias que tivemos até então para tirar o jogo do papel na produção dos 

desenhos,  das  animações  e  do  cenário.  No  entanto,  ainda  precisávamos  de  vários 

computadores em rede, de uma forma de estabelecer comunicação entre eles e um tipo de 

mecanismo para coletar os dados dos movimentos dos jogadores durante as partidas.

Como  ainda  não  estávamos  com  o  jogo  pronto,  deixamos  para  procurar  um 

ambiente  de  rede  mais  tarde.  Resolvemos  nos  dedicar  à  criação  dos  mecanismos 

necessários  para  o  seu  funcionamento  e,  para  tanto,  fazíamos  testes  com apenas  dois 

computadores  conectados,  enquanto  programávamos  e  efetuávamos  ajustes  nas  rotinas 

computacionais para atender à necessidade de conectividade. O trabalho que realizávamos 

aqui  diz  respeito  àquele  recurso  presente  nos  jogos  multiplayer que  permite  que 

movimentos realizados por um usuário com seu personagem produza efeitos na tela do 

outro jogador. Se um jogador mover seu personagem, este precisa vê-lo se movimentando 

em sua própria tela e fazer com que se movimente também nas telas dos demais jogadores.  

Apesar de simples, essa funcionalidade só pôde ser implementada com o suporte de outras 

tecnologias que, com algum esforço, fizemos com que estabelecessem contato com o que 

produzíamos com o Flash. Apesar de o Flash possuir formas de comunicação com outros 

computadores,  nenhuma  delas  pode  ser  utilizada  sem  uma  aparelhagem  externa  que 

transporte dados de um computador a outro.

Para que isso ocorresse, fomos em busca de um servidor de  Socket que, a grosso 

modo, permite que programas enviem dados a outros computadores em uma rede. Após 

longas  pesquisas  na  Internet,  encontramos  as  mais  variadas  opções  de  softwares, 

especificamente desenvolvidos para atender às necessidades de jogos multiplayer. Diante 

66



de diversos produtos comerciais e de alto custo, resolvemos procurar por tutoriais que nos 

orientassem  a  criar  nosso  próprio  servidor.  A alternativa  encontrada  estava  escrita  na 

linguagem  PHP e  exigia  que  instalássemos  outros  softwares também  gratuitos  para 

viabilizar  a  sua  aplicação.  Tais  programas  permitem  que  um  computador  atue  como 

servidor central em uma rede cujo papel pode ser o de receber e distribuir informações a 

outros  simultaneamente.  E  era  esse  o  princípio  técnico  que  tornaria  possível  o 

funcionamento de nosso jogo em uma rede de computadores. Instalamos o servidor de web 

Apache e o processador de códigos da linguagem PHP29 em conjunto em um computador. 

Assim, essa máquina estaria aberta a receber conexões e por isso apta a fazer funcionar o 

servidor de Socket que iríamos utilizar.

Na  etapa  seguinte,  procuramos  enumerar  todos  os  movimentos  do  jogo que 

deveriam ser transmitidos a todos os computadores, efetivando a proposta de sua utilização 

como uma aplicação  multiplayer. Então começamos a nos perguntar: como os jogadores 

trocarão recursos assinalando a sua disponibilidade para fazer associações/cooperar? Todos 

os usuários da rede precisam saber quando dois jogadores se comunicam? Como fazer com 

que  um  jogador  selecione  um  único  destinatário  para  um  pedido?  Como  restringir  o 

controle  de  um  personagem  a  apenas  um  jogador?  Estas  perguntas  foram  sendo 

paulatinamente respondidas na medida em que os testes nos mostravam qual seria a melhor 

escolha a seguir.

Outras  questões  foram  surgindo  quando  a  tradução  de  nossas  ideias  originais 

encontravam resistência no funcionamento do jogo. Como exemplo, citamos os casos em 

que o servidor de Socket não era capaz de gerenciar o grande número de informações que 

recebia  enquanto  verificávamos  seu  desempenho  para  a  atualização  da  posição  dos 

jogadores na tela ao serem movimentados. Cada movimento é consequência do ajuste da 

localização de um personagem nas coordenadas x e y do cenário. O envio de novos valores 

nos  testes  iniciais  produzia  constantes  travamentos  no  servidor,  que  precisava  ser 

reiniciado para a realização de mais testes, algo que poderia atrasar ou impedir a execução 

de todo o projeto. A solução do problema veio depois de vários experimentos e quando 

percebemos que, para movimentar um jogador, bastava enviar uma única informação, que 

29 Detalhamos um pouco mais a funcionalidade desses recursos na descrição técnica que realizamos na 
metodologia dessa pesquisa.
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era a direção desejada do deslocamento. Para isso, em cada personagem, seria necessário 

construir  um  mecanismo  de  movimentação  que  só  seria  ativado  na  presença  de  uma 

mensagem codificada em uma variável e transmitida pela rede com os possíveis valores: 

movimente-se para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. O projeto estava 

salvo.

Procedimentos  semelhantes  foram  empregados  em  seguida  para  a  criação  dos 

outros  mecanismos  de  comunicação  em  rede.  Criamos  um  dispositivo  de  troca  de 

mensagens  e  outro  para  o  envio  de  pedidos  e  cooperações.  Dessa  forma,  um jogador 

poderia enviar uma solicitação apenas clicando sobre a árvore de frutas de um personagem 

qualquer. Outras funcionalidades eram inspiradas no que propõem as pesquisas sobre o 

fenômeno da cooperação.  Como exemplo,  discute-se a  necessidade ou não de  que um 

jogador recorra à memória de suas interações passadas para definir seus movimentos; e há 

também a relevância da reputação como possível causa para a tomada de decisões entre os 

participantes.  Para  tanto  construímos  painéis  de  monitoramento  de  pedidos  negados  e 

aceitos e um sistema de exibição de mensagens indicativas de interação cooperativas ou 

não cooperativas  entre  os  jogadores.  Dessa  forma,  um jogador  poderia  saber  como os 

outros estavam reagindo às solicitações de seus pares.

Quando  o  grupo  de  pesquisa  da  Brinquedoteca  recebeu  financiamentos  da 

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  de  Minas  Gerais  (FAPEMIG)  para  a  condução  de 

pesquisas sobre a temática da tecnologia e da inclusão digital, uma Lan House foi instalada 

dentro do  campus Dom Bosco da UFSJ.  Com sete  computadores conectados em rede, 

levamos para lá os programas que já utilizávamos anteriormente e fizemos do local nosso 

ambiente de testes, que ainda não sabíamos qual seria antes mesmo de dar início a esse 

projeto. Passamos então a percorrer o campus em horários de intervalo entre as aulas para 

convidar  pessoas  a  experimentarem  as  primeiras  versões  do  jogo.  Nesses  encontros 

informais  éramos instruídos  a  acrescentar  elementos,  remover  outros,  fazer  ajustes  nas 

cores da interface etc. Além disso, aqueles eram momentos ideais para identificarmos e 

eliminarmos  falhas,  que  não  eram  poucas  e  que  não  tínhamos  percebido  enquanto 

montávamos o jogo. 

Uma ilusão importante se desfez nesta etapa do desenvolvimento. Começamos a 

perceber que o jogo tinha um perfil mais próximo do público adolescente e adulto do que 
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do infantil. Essa percepção apareceu quando funcionárias da UFSJ solicitavam o acesso da 

Lan House a seus filhos e esses jogavam com desinteresse o Dilema da Floresta. Por outro 

lado, ele era o pivô de discussões acaloradas entre os estudantes universitários que, durante 

os testes,  levantavam hipóteses que nós mesmos nunca tínhamos cogitado em levantar. 

Alguns sugeriam que o jogo fosse utilizado para treinamentos de pessoal em empresas, 

outros  acreditavam que  ele  poderia  ser  um interessante  laboratório  de  estudo  sobre  a 

formação moral e até mesmo ser adaptado para funcionar como uma plataforma educativa 

para ensinar nutrição a jovens estudantes, já que havia nele o consumo de frutas ao redor 

de seu tema central. 

Em seguida, começamos a pensar em como extrair do jogo os dados que poderiam 

nos ajudar a pensar sobre o fenômeno da cooperação. Agora que o computador servidor já 

possuía os softwares Apache e PHP, a instalação de um servidor de banco de dados MySql 

lhe acrescentaria uma função a mais, que seria a de capturar informações. Com o jogo 

pronto, percorremos todo o seu código e inserimos comandos para a coleta de dados em 

pontos estratégicos onde a execução de suas funções resultava em interações com outros 

usuários para a realização de pedidos, cooperações, deserções etc.

Nas etapas finais do desenvolvimento, batizamos o jogo de O Dilema da Floresta 

com base no conhecido jogo Dilema do Prisioneiro. Criamos um tutorial para  ensinar seus 

usuários a usá-lo, uma logomarca e uma animação introdutória com a história narrativa que 

elaboramos quando ele ainda era só uma ideia. Solicitamos à atriz Nana Andrade, também 

aluna do curso de Psicologia na época, que nos emprestasse sua voz para uma narração 

performática da história. Daí em diante, tínhamos um artefato razoável para a condução de 

experimentos  sobre  o  fenômeno  da  cooperação,  com o qual  produzimos  dados  para  a 

finalização da pesquisa de Iniciação Científica no ano de 2008.

Eis  o  Labirinto  de  Dédalo30,  uma  construção  cheia  de  brechas  e  desvios,  onde 

materialidade e socialidade estão absolutamente imbricadas. O Dilema da Floresta é uma 

estabilidade provisória como consequência de uma complicada trajetória de encontros e 

ações. Com o relato acima, procuramos expor o conteúdo de uma caixa-preta que, para ser 

fechada e transformada em um artefato, percorreu caminhos tortuosos, passou por vários 

30 Latour (2001e) utiliza o mito de Dédalo como metáfora para os caminhos erráticos e tortuosos tomados 
pela técnica em seu processo de fabricação (Moraes, 1997).
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ajustes, em um vai e vem de quem deseja achar a saída de um labirinto. E isso não seria 

possível sem um gasto engenhoso de energia, inerente a qualquer tipo de associação.

Para Latour (2005), no trabalho das associações, os efeitos não podem ser previstos, 

pois suas causas apenas dispõem a ocasião para seu surgimento (Latour, 2005). O autor usa 

o termo mediador (p. 58, tradução nossa) para se referir ao actante cuja ação está sempre 

produzindo algo diferente do que dele se esperava. Essas considerações nos remetem aos 

significados postulados por Latour (2001e, p. 205) para o conceito de mediação técnica: 

interferência,  composição,  obscurecimento reversível e  delegação, sobre  os  quais 

trataremos a seguir em articulação com nosso dispositivo técnico.

Interferência

Por interferência, Latour (2001e) se refere ao uso das técnicas como um programa 

de  ação  dirigido  a  uma finalidade.  O  termo ainda  indica  que  a  responsabilidade  pela 

execução de uma ação não pertence a um único ator, pois no desvio provocado pela técnica 

na realização de um programa, surge um novo agente com um programa de ação próprio. 

Podemos pensar que o mesmo tenha ocorrido na montagem do Dilema da Floresta quando 

reunimos  recursos  diversos  para  a  elaboração  de  um jogo.  Perseguindo  o  objetivo  de 

produzir um software, recorremos ao estilo das histórias em quadrinhos para o desenho dos 

personagens, utilizamos a tecnologia dos servidores de rede e até redigimos uma história 

infantil para cooptar o interesse de adultos para jogá-lo. O mesmo vale para falarmos do 

híbrido  novo  que  emerge  ao  entregarmos  o  artefato  pronto  nas  mãos  dos  jogadores: 

participante  e  jogo  poderão  consistir  em  uma  associação  cujos  objetivos  não  estão 

previstos no plano de ação de nenhum deles.

Composição

A composição exprime o movimento de agregar diferentes lógicas de subprogramas 

de ação que podem se encadear para o cumprimento de um programa principal quando os 

desvios para a consecução de um objetivo se tornam parte da cadeia de associação alinhada 
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para atingi-lo. A realização de um programa de computador, que é o caso do  Dilema da 

Floresta, se torna um exemplo mais simples para a compreensão desse significado uma vez 

que descreve os procedimentos técnicos que foram necessários para a automatização de um 

processo.  Conforme  já  expusemos,  softwares cujos  objetivos  originais  não  eram o  de 

oferecer ferramentas para a criação e funcionamento de jogos foram organizados para tal, 

já  que  estavam ligados  a  programas  de  ação  que  dispúnhamos  em nossas  habilidades 

técnicas.  Entretanto,  os subprogramas de ação que foram se acoplando ao jogo não se 

resumem aos aparatos computacionais. É preciso considerar também a contribuição das 

pessoas que foram alistadas a testá-lo e a sugerir acréscimos e modificações, bem como as 

noções  teóricas  que  foram  importadas  de  estudos  diversos  sobre  o  fenômeno  da 

cooperação.

Obscurecimento reversível

A complexidade de agenciamentos que concorrem para a produção de um objeto 

técnico tende ao obscurecimento quando, depois de pronto, o programa de ação executado 

por ele se une a outros e seu trabalho passa a ser básico para o cumprimento dessa nova 

função. Por este motivo, o objeto pode tornar-se peça imperceptível cuja existência só será 

lembrada se sofrer algum tipo de pane durante seu funcionamento.  Nesses momentos é 

que sua caixa-preta pode ser aberta e os passos que determinaram sua construção podem 

ser  refeitos,  revertendo  o  obscurecimento  dos  muitos  movimentos  e  atores  que 

participaram  de  sua  construção.  Embora  em  nosso  relato  acima  sobre  o  percurso  de 

construção do jogo tenhamos tentado reverter esse obscurecimento, o Dilema da Floresta 

esteve sempre sujeito às críticas dos participantes que o jogaram, dada a própria demanda 

desta  pesquisa em utilizá-lo  com um deflagrador  de discussões  sobre  nossa versão  do 

fenômeno  da  cooperação.  E  conforme  veremos  adiante  (Capítulo  IV),  durante  essas 

discussões, as opiniões dos jogadores nos fizeram reajustá-lo enquanto ouvíamos sugestões 

que acreditávamos serem relevantes para nossos experimentos.
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Delegação

O significado de delegação sugere que as técnicas produzem transformações nas 

formas de expressão e modificam seus usuários. Podemos dizer que esse aspecto consiste 

em uma das vantagens de contarmos com um jogo computacional para estudarmos um 

fenômeno social. A justificativa é que a sistematização dos interesses de uma investigação 

sobre o fenômeno da cooperação em um dispositivo experimental equivale a proporcionar 

e estabilizar, em certa medida, a coordenação das ações entre os participantes. Sem um 

dispositivo técnico, essa organização seria muito mais trabalhosa tanto para o pesquisador 

quanto para os participantes. Com um jogo  multiplayer podemos encenar uma situação 

sustentada  por  significados que  interessam aos  estudos  sobre  um dilema social.  Dessa 

forma o jogo condensa nossas perguntas de pesquisa em um rigor que acreditamos ser 

necessário  para  que  as  pessoas  se  organizem  para  respondê-las.  As  possibilidades 

existentes  para a  realização de  pedidos,  cooperações  ou deserções  podem suscitar,  por 

exemplo, práticas de revezamento que condicionam outras ações entre os participantes, 

propiciando o surgimento  de novos  significados  forjados  nas  interações  com o jogo e 

jogadores. Além disso, as próprias pessoas poderão passar a realizar suas delegações ao 

jogo como cumprimento de seus próprios planejamentos.

Na ocasião em que apresentamos um projeto para esta pesquisa ao Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da UFSJ, propusemos o jogo como aliado para a condução 

de mais investigações. Expomos abaixo os detalhes técnicos completos do  software que 

interessam  à  sua  performance  como  dispositivo  experimental,  até  o  ponto  em  que 

chegamos no seu desenvolvimento. 

Detalhes técnicos

O jogo requer os recursos de uma rede local de computadores para ser executado. 

Pode  ser  jogado  por  até  seis  pessoas  em  conexão  simultânea.  Para  tanto,  seu 

funcionamento exige  softwares específicos para a realização da conectividade necessária 

para  a  troca  de  informações  entre  os  terminais  utilizados  por  cada  usuário.  Além  do 

programa usado para desenhar, animar e programar as possibilidades de ação dos jogadores 
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diante da tela - o  Adobe Flash 8 (AF8) - também foram utilizados  softwares escolhidos 

para que a interação entre os personagens acontecesse na medida em que seus movimentos 

fossem distribuídos a todos os outros jogadores em tempo real.

Os  scripts que integram os diversos mecanismos e rotinas do jogo nos códigos 

programados no AF8 também foram compostos com este objetivo em vista. A maioria dos 

eventos  que  envolvem a  manipulação dos  personagens  ou  a  atribuição  de  pontos,  por 

exemplo, só pode ser executada em um ambiente de rede que dispõe de recursos capazes 

de receber e enviar dados a outros usuários conectados. A possibilidade de funcionamento 

do  software  está restrita à existência de outros programas também em funcionamento no 

computador.

Figura 1. Cenário  do jogo O Dilema da Floresta.  A começar  pelo  topo superior 
esquerdo e em ordem horária encontram-se os personagens:  Onça e sua árvore com 
morangos (1); Jacaré e sua árvore com bananas (2); Sapo e sua árvore com Abacaxis 
(3); Tamanduá e sua árvore com maçãs (4); Lobo e sua árvore com uvas (5); e Pato com 
sua árvore com acerolas (6). 

Entre tais programas, utilizamos um servidor de rede e um interpretador de códigos. 

O primeiro permite comunicação protocolar entre os computadores e o último atende aos 

comandos de um dos servidores, atuando como um co-agente na conectividade da rede. 

Trata-se do servidor de web Apache, de um servidor de socket programado na linguagem 

PHP e disponibilizado gratuitamente na Internet, e do interpretador da linguagem  PHP 
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versão 5. Todos esses softwares foram instalados em um único computador da rede de 

trabalho em questão. O servidor de  web Apache foi instalado para permitir que os dados 

dos movimentos dos jogadores pudessem ser enviados para uma tabela no banco de dados 

MySQL, também instalado no computador servidor de rede. 

A Figura 2 mostra como os  softwares estão organizados para o tratamento de um 

movimento gerado por um jogador. O fluxograma procura demonstrar o duplo caminho 

percorrido por uma informação assim que o jogador efetuar qualquer interação. O usuário 

utiliza a interface do jogo e escolhe um movimento - pedir cooperação, por exemplo-, essa 

informação é enviada ao servidor  web que,  por sua vez,  chama um  script de inserção 

tratado pelo interpretador da linguagem PHP, que termina por inserir os registros no banco 

de dados  MySQL. Ao mesmo tempo, o dado percorre o caminho em direção ao usuário, 

passando pelo servidor  de  socket  que o leva diretamente ao interpretador  PHP, que o 

informa ao outro jogador através da interface do jogo. Dessa forma, é possível verificar 

posteriormente o que foi registrado: quem registrou e a quem foi solicitada a cooperação.

Figura  2.  O  duplo  caminho  percorrido  através  dos  softwares por  um  dado 
fornecido por um jogador.

O servidor de socket, por sua vez, permite um tipo de troca de dados que não está 

previsto no protocolo HTTP31. O canal de tráfego aberto por ele permite que a manipulação 

da  interface  do   Dilema  da  Floresta por  qualquer  jogador  surta  efeitos  em  todos  os 

terminais simultaneamente, atualizando as posições dos personagens na tela, bem como 

sua condição e situação nas partidas. O interpretador  PHP atua acoplado ao servidor de 

web Apache e atende às solicitações do servidor de socket na interpretação necessária para 

o envio e recebimento de dados realizado por cada usuário jogador. O servidor de socket, 

31 Protocolo  de  Transferência  de  Hipertexto  (do  inglês  Hypertext  Transfer  Protocol).  Padrão  de 
comunicação entre servidores web e usuário.
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portanto, nada mais é do que um script na linguagem de programação PHP que instrui o 

interpretador  a  realizar  determinadas  ações  de  acordo  com  os  eventos  resultantes  da 

abertura  ou  do  fechamento  de  novas  conexões,  assim  como  a  transmissão  de  dados 

propriamente dita.

A  Tabela 2 reúne os arquivos envolvidos no funcionamento do jogo e descreve 

brevemente  suas  funções.  Todos  precisam  permanecer  em  um  mesmo  diretório  no 

computador servidor para que o jogo funcione corretamente.

Tabela 2 - Arquivos que compõem o jogo O Dilema da Floresta e suas funções.

Arquivo Função

Jogo.exe Dispõe toda a interface do jogo na tela quando é executado remotamente a partir  dos 
computadores terminais da rede. Reúne a programação principal do jogo que permite a 
interatividade entre jogador e jogo.

Jogo.fla Abre  o  ambiente  de  desenvolvimento  do  jogo  para  eventuais  modificações  no 
comportamento  dos  personagens,  nas  tonalidade  das  cores,  nos  eventos  sonoros,  nas 
atribuições de pontos etc. A cada alteração necessária, este arquivo gera um novo arquivo 
Jogo.exe.

Socket.php Permite a  troca de informação entre os computadores da rede.  É ativado assim que o 
arquivo Jogo.exe é iniciado. 

SeleAtual.php Atualiza a pontuação dos personagens do jogo a cada interação.  Além disso,  também 
seleciona  as  mesmas  informações  registradas  para  exibição  em  diferentes  pontos  da 
interface (contagem de frutas nas árvores, contagens de cooperações e de pedidos etc).

Jogadores.php Armazena os personagens do jogo ao banco de dados no início da partida e os remove 
quando saem espontaneamente ou em decorrência de terem perdido.

Todo o desenvolvimento do jogo foi realizado em um computador que funciona 

com o sistema operacional Windows XP, com 1 gigabyte de memória RAM. Além disso, o 

computador ainda possui placa de vídeo de 256 megabytes de memória e um processador 

Intel modelo Dual Core de 1,80 gigahertz. 

Os personagens,  como podem ser  vistos  na  Figura 1,  procuram representar,  de 

modo pitoresco, um sapo, um pato, uma onça, um tamanduá, um lobo e um jacaré. Ao 

serem desenhados,  não houve a  preocupação de se acentuar  suas características  físicas 

naturais.  Os  animais  foram,  inclusive,  criados  com um aspecto  antropomórfico:  todos 

andam sob duas patas (ou pés) e alguns até possuem mãos com cinco dedos.

Para que um jogador possa ter acesso ao jogo de qualquer ponto da rede, ele precisa 

apenas localizar o ícone que o liga ao arquivo executável Jogo.exe e clicar para iniciá-lo. 
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Devemos ressaltar que a rede em que o jogo está instalado não necessita, entretanto, de 

estar  conectada à  Internet.  A única exigência é que seus terminais possam partilhar  de 

alguma forma de comunicação, aos moldes do que ocorre em uma rede local de trabalho, 

também conhecida como Local Area Network (LAN).

Figura  3.  Disposição  esquemática  dos  terminais  em  relação  ao 
computador servidor e dos jogadores para a realização dos jogos.

Ao iniciar  o  jogo,  o  usuário  pode  selecionar  seu  personagem em uma  tela  de 

abertura. Em seguida, ele é enviado para uma segunda tela onde as ações principais do 

jogo ocorrem (conforme mostra a Figura 1). O cenário contém seis árvores que produzem, 

cada uma, um tipo de fruto. Cada personagem, assim que inicia o jogo, deverá cuidar de 

uma  árvore  que  lhe  será  automaticamente  atribuída.  Sua  sobrevivência  depende  do 

consumo do próprio fruto da árvore que mantém e dos  frutos produzidos  pelas  outras 

árvores que somente os outros bichos têm acesso. Nesse caso, nenhum personagem poderá 

sobreviver  sem  se  alimentar  de  todos  os  frutos  produzidos  pelas  árvores  dos  demais 

competidores. Sempre que uma fruta for recebida, negada ou doada de um usuário para 

outro, a base de dados é atualizada com os novos valores dos dois usuários envolvidos 

nessa transação (como mostra a Figura 2). 

Uma história foi escrita com uma narrativa para que os objetivos do jogo fizessem 

sentido (veja Anexo II). A história narra, em forma de conto, os eventos que antecederam a 

situação dilemática dos personagens. Essa história é exibida aos cinco jogadores antes de 

cada partida. Ao contá-la, procuramos manter a necessidade de cooperação como algo a ser 

inferido e não claramente definido como critério para começar a jogar. 
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A árvore do Jacaré produz bananas; a árvore do Sapo produz abacaxis, a árvore do 

Pato produz acerolas; a árvore do Tamanduá produz maçãs; a árvore do Lobo produz uvas; 

e a árvore da Onça produz morangos32. Os animais estão vivendo um dilema, já que cada 

um possui uma árvore que produz um tipo de fruta mas precisa de todas as outras frutas 

para  continuar  vivo.  Isto  deve  criar  o  problema da cooperação,  enquanto os  jogadores 

administram seu suprimento de comida doando, negando ou pedindo por mais frutas para o 

grupo de jogadores. 

Uma Toupeira  (como mostra  a  Figura  1)  pode aparecer,  aleatoriamente  de  um 

buraco na terra, para trazer uma unidade de qualquer um dos frutos disponíveis no jogo. 

Um jogador que apanhar essa fruta recebe uma porcentagem em pontos para essa fruta em 

seu  suprimento.  Um  Paraquedas  (como  mostra  a  Figura  1)  também  pode  aparecer 

aleatoriamente e cair em diferentes lugares da tela, carregando uma caixa de presente que 

poderá conter uma cesta de frutas ou o Rato. A presença da cesta de frutas irá adicionar 

10% de cada fruta no suprimento do jogador que abrir a caixa e encontrá-lo. Abrir a caixa e 

encontrar o Rato fará com que 10% de cada fruta seja eliminada do suprimento do jogador. 

Figura 4.  Em (a) a interatividade possível  quando um personagem solicita uma 
fruta;  e  em  (b)  o  que  ocorre  quando  se  clica  sobre  a  árvore  de  um  outro 
personagem. Para doar um fruto ou solicitá-lo, basta clicar sobre ele e escolher a ação 
desejada (doar esse fruto ou pedir esse fruto).

Estas foram medidas para introduzir no jogo o ingrediente do acaso que também 

pode produzir efeitos.

A Figura 4, em (a) mostra que quando um jogador solicita uma fruta, ela aparece 

sobre a cabeça do personagem solicitante. O jogador solicitado poderá tomar sua decisão 

32 Cientes  de que nem todos os  frutos  descritos  nascem em árvores,  mantemos a apresentação de uma 
narrativa livremente inspirada na mitologia de criação baseada em lendas fantásticas criadas pelo homem.
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de  negar  ou  cooperar  clicando  sobre  o  personagem  para  acessar  o  menu  de  opções. 

Também na Figura 4, em (b), observe que, ao clicar sobre uma árvore, o jogador poderá 

visualizar a quantidade de cada fruto que ela possui. Os jogadores também podem trocar 

frutos entre si. Isso é possível quando se clica sobre a árvore de um outro jogador e escolhe 

que fruta pedir ou dar para o proprietário daquela árvore específica. Se, ao pedir uma fruta,  

um jogador lhe negar, será subtraído 10% de uma fruta a ser escolhida por quem obteve o 

pedido negado. O suprimento de frutas, além disso, é reduzido automaticamente com o 

passar  do  tempo.  É possível  acompanhar  esse processo através  de  gráficos  indicativos 

presentes na interface do jogo. Apesar disso, cada árvore produzirá, de tempos em tempos, 

aquele tipo de fruta associado ao personagem que a possui. Se ao menos uma das frutas 

deixar de existir no suprimento de um jogador, ele perde o jogo e sai da partida. O jogo é 

vencido pelo último personagem a permanecer após todos os outros terem saído.

Na tentativa de deixar manipuláveis alguns elementos importantes que determinam 

o modo de funcionamento do Dilema da Floresta, indicamos na Tabela 3 a seguir aquelas 

variáveis  que  podem ser  alteradas  para  a  obtenção  da  variabilidade  das  condições  do 

experimento.

Tabela 3 - Variáveis que configuram o jogo O Dilema da Floresta.

Variável Valor padrão Função

Taxa de execução de  
quadros por segundo

12 quadros por 
segundo

A execução do jogo ocorre pela exposição de quadros visuais 
executados por segundo. Quanto maior o número, mais rápida 
será a movimentação dos personagens na tela e a execução de 
outras animações e funções da interface que não dependem do 
funcionamento dos outros softwares que operam na rede.

Tempo de vida das  
frutas

700 quadros O valor dessa variável define, em quadros, a duração das frutas 
dos personagens em seus estoques.

Tempo gasto para 
produzir novas frutas

1400 quadros O valor dessa variável define, em quadros, o tempo necessário 
para que a árvore de cada jogador produza novos frutos.

Tempo de 
permanência da fruta  
deixada pela Toupeira

250 quadros O valor dessa variável define, em quadros, o tempo que a fruta 
deixada pela Toupeira permanecerá na tela se nenhum jogador 
a apanhar antes.

Tempo de 
permanência da caixa 
de presentes

180 quadros O  valor  dessa  variável  define,  em  quadros,  o  tempo  de 
permanência da caixa com presentes que cai com o Paraquedas.

Chances de aparição  
da Toupeira

1 chance em 4 a 
cada 180 

O valor dessa variável define a probabilidade de aparição da 
Toupeira no cenário do jogo para deixar uma fruta.
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quadros

Chances de aparição  
do Paraquedas

1 chance em 3 a 
cada 180 
quadros

O valor dessa variável define a probabilidade de aparição do 
Paraquedas com uma caixa de presentes33.

A Tabela 4 procura sintetizar os principais eventos e estímulos da interface para os 

quais um jogador poderá ficar atento durante uma partida.

Tabela 4 - Eventos, estímulos visuais e algumas ações que podem determinar as possibilidades de interação 
de um jogador.

Evento Estímulo visual Ações possíveis

Jogador pede 
cooperação.

Aparece  um ponto  de  interrogação  e  a  imagem do fruto 
solicitado sobre a cabeça do personagem solicitante. Além 
disso,  aparece  uma  mensagem  na  caixa  de  notificação 
informando a todos os jogadores na rede o ocorrido, com o 
nome do personagem solicitante e o do solicitado.

Cooperar,  não 
cooperar,   conversar, 
ou não fazer nada.

Paraquedas cai do 
céu

Paraquedas percorre trajetória descendente sobre a tela até 
cair  em algum lugar  selecionado pseudo-aleatoriamente34. 
Quando pousa, deixa apenas uma caixa de presente no lugar 
onde caiu.

Ir  em  direção  ao 
Paraquedas para abrir a 
caixa  ou  não  fazer 
nada.

Toupeira aparece 
trazendo uma fruta 
de um buraco na 
terra.

Toupeira  se  posiciona  pseudo-aleatoriamente  em  algum 
parte  do  cenário  e  deixa  uma  fruta  também  selecionada 
pseudo-aleatoriamente.

Ir  em  direção  à  fruta 
para  tentar  apanhá-la 
ou não fazer nada.

Outro jogador doa 
uma fruta 
espontaneamente.

Aparece  uma  mensagem  na  caixa  de  notificação  de 
interações  informando  o  ocorrido  e  os  personagens 
envolvidos.

Imprevisível.

Jogador nega fruta 
após ser solicitado

Aparece uma caixa de texto no meio da tela informando ao 
jogador  solicitante  acerca  desse  pedido  rejeitado.  A 
mensagem também pede que o jogador escolha uma fruta 
de seu suprimento para que sejam removidos 10% como 
punição.  Ele  não  pode escolher  o  suprimento  da  própria 
fruta que produz. 
O registro de não cooperação aparece no menu superior, no 
item pedidos negados.

Jogador  deverá 
escolher  o  suprimento 
de  um  tipo  de  fruta 
para  que  sejam 
debitados  10%  de  sua 
quantidade.

Dois outros 
jogadores exercem 
interação 
cooperativa ou não 
cooperativa.

Aparece mensagem indicando os jogadores envolvidos e o 
fruto que foi objeto da interação na caixa de notificação de 
interações.

Imprevisível.

33 As chances de aparição do Rato ou de uma cesta de frutas ao se abrir a caixa de presentes, é de 50% para 
cada um.

34 O termo pseudo-aleatório é utilizado para designar a geração de números que não são verdadeiramente 
aleatórios,  mas  produto  de  métodos  aritméticos  presentes  no  funcionamento  das  linguagens  de 
programação.
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Outro jogador 
envia mensagem de 
texto.

Aparece  mensagem  de  texto  na  caixa  de  notificação  de 
interações do jogador destinatário.

Enviar  mensagem  de 
texto de volta clicando 
na caixa  de  texto para 
escrever,  não  fazer 
nada  ou  executar  uma 
ação imprevista.

A árvore de um ou 
mais jogadores 
produz frutos.

Aparece mensagem de texto em um balão sobre a árvore 
recém frutificada informando que esta possui mais frutos do 
tipo específico que produz.

Imprevisível.

Frutos sofrem 
redução com o 
passar do tempo.

Valores atualizados em porcentagem aparecem no painel de 
frutos do jogador e só poderão ser visualizados se o jogador 
acionar  esse  painel  clicando  sobre  ele.  A  informação 
também permanece disponível no menu superior,  no item 
frutas.  A barra de progresso do jogador também diminui, 
acarretando redução em seu tempo de vida.

Imprevisível.

Outro jogador 
deixa partida 
espontaneamente 
ou em decorrência 
de redução total de 
um de seus frutos.

Aparece mensagem na caixa de notificação de interações 
informando qual foi o jogador que saiu do jogo.

Imprevisível.

Apresentamos a seguir  outras ações que atribuem interatividade entre jogador e 

interface. A Tabela 5 mostra as ações que um jogador poderá realizar independente dos 

eventos  e  estímulos  visuais  apresentados na  Tabela  4.  Trata-se de  mais  uma forma de 

categorizar o leque de ações possíveis levando-se em conta, agora, o que está à disposição 

do jogador e não o que lhe aparece como exigência ou possível elemento de influência 

sobre suas decisões futuras.

Tabela 5 - Eventos que podem ser acionados pelo jogador independente de estimulações anteriores.

Evento Como realizar

Verificar a quantidade de frutos 
da reserva de outros jogadores.

Clicar  sobre a  árvore de um outro jogador e rolar  o mouse sobre os 
frutos para visualizar a quantidade em porcentagem.

Verificar a quantidade de frutos 
da própria reserva.

Clicar sobre a própria árvore e rolar o mouse sobre os frutos;  ou clicar 
sobre  o  painel  de  frutos  e  visualizar  o  conteúdo  disposto  em barras 
verticais indicadoras; ou clicar sobre o item frutas no menu superior.

Pedir  uma  fruta  a  um  outro 
jogador

Clicar sobre sua árvore e, em seguida, clicar sobre a fruta que se deseja 
pedir.

Caminhar sobre o cenário. Clicar sobre uma das setas direcionais do teclado para andar e soltar a 
tecla pressionada para parar o movimento.

Enviar uma mensagem de texto Clicar  sobre  a  caixa  de  texto,  escolher  o  jogador  destinatário  da 
mensagem, redigir o texto e em seguida clicar sobre o botão enviar.
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Sobre os Jogadores: convidando mais atores para a cena

Selecionamos seis grupos de participantes, totalizando trinta e três pessoas. Dentre 

tais grupos, três eram formados por seis indivíduos e os demais por cinco. A maioria dos 

jogadores selecionados são estudantes da Universidade Federal de São João del-Rei, com 

idade  acima  de  18  anos.  Apenas  quatro  participantes  não eram estudantes  à  época  da 

seleção. Para a selecioná-los, percorremos os campi da referida instituição e abordamos as 

pessoas diretamente, apresentando nosso convite. Além disso, também postamos convites 

em sites de relacionamento. Durante a seleção, nosso critério adicional de inclusão foi o de 

escolher  indivíduos  com  capacidade  mínima  para  operar  os  comandos  necessários  da 

interface do jogo. 

Antes  de  iniciar  a  partida  propriamente  dita,  os  participantes  assistiram  a  um 

pequeno filme que conta a história que produz o cenário dilemático a ser resolvido pelos 

personagens (veja Anexo II). Em seguida, aos participantes foram fornecidas instruções 

sobre o funcionamento da interface. Uma primeira partida exploratória foi realizada com 

cada grupo para que os pesquisados se familiarizassem com o jogo e tirassem as dúvidas 

que surgissem.

Em  cada  um  dos  grupos,  cada  jogador  assumiu  o  controle  de  um  dos  seis 

personagens principais (Onça, Jacaré, Sapo, Tamanduá, Lobo e Pato), não sendo permitido 

o revezamento de personagens entre eles no decorrer das partidas. Essa estratégia facilitou 

a análise posterior dos dados quando precisamos comparar as informações registradas no 

banco  de  dados  com as  falas  e  o  comportamento  individual  dos  jogadores  durante  as 

sessões de experimento. Dessa forma foi possível considerar, em paralelo, a performance 

dos personagens registrada em pontos e o comportamento dos jogadores observado.

A duração média de cada partida foi de aproximadamente dez minutos. Quando 

havia disponibilidade, negociamos com os participantes a possibilidade de realização de 

mais de uma partida durante as sessões. Quando possível, pudemos colocar em prática a 

tomada de consciência do grupo entre cada partida, com o intuito de provocar os jogadores 

a refletirem sobre os movimentos que realizaram e conhecer as estratégias utilizadas por 

cada um durante o jogo. Os jogadores foram ouvidos abertamente, onde poderiam, quando 

quisessem, discutir entre si o que consideravam que deveria ser feito ou não para serem 
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bem sucedidos durante uma partida, além de opinarem sobre o modo de funcionamento do 

jogo.  O discurso  dos  participantes  era  registrado  em diários  de  campo posteriormente 

associados aos dados digitais das partidas realizadas.

Como  já  expusemos  nas  páginas  anteriores  deste  texto,  nossa  base  teórico-

metodológica  concebe  a  realidade  social  como  um  ambiente  de  misturas  e  não  de 

purificações. A qualquer momento, mesmo durante as partidas, os participantes estavam 

livres para conversarem entre si e fazer uso do espaço do laboratório como um local de 

experimentação lúdica. Puderam negociar trocas, combinar movimentos do jogo, contar 

piadas ou realizar qualquer outro ato que contribuía espontaneamente para uma experiência 

prazerosa de elaboração de estratégias.

Após a coleta de dados, esperávamos que o estudo das sequências dos eventos que 

reunimos  nas  Tabelas  4 e  5 acima  poderia  ser  útil  para  a  análise.  A verificação  das 

sequências de eventos realizados por cada um dos jogadores, bem como suas falas, gestos, 

mensagens textuais  trocadas  e  outros fenômenos não previstos  que surgissem puderam 

indicar mecanismos relevantes para a  temática da cooperação.  Considerando os limites 

óbvios  de  um  estudo  contextualizado  como  este,  esperávamos  questionar  aquelas 

categorias  de  análise  importantes  para  o  tema,  como a  reciprocidade,  a  competição,  a 

formação de alianças e outras que surgissem. Na tentativa de colocar as estratégias de ação 

em evidência,  procuramos conhecer  que elementos  estão presentes  na manutenção dos 

vínculos cooperativos, e até mesmo quais são aqueles que parecem desempenhar um papel 

determinante em sua fragmentação. Os enunciados assim emitidos puderam ser colocados 

à  prova  na  elaboração  de  uma  simulação,  descrita  na  próxima  etapa  do  relato  desta 

metodologia.

Latour (2001e) considera que não há rigidez no programa de ação dos objetos nem 

dos humanos. A articulação dos dois cria um outro objetivo, não anteriormente implícito 

em  nenhuma  das  partes.  Era  esse  ator  híbrido  que  pretendíamos  analisar  durante  as 

partidas. 

Não podemos dizer ao certo o que motivou nossos participantes aliados a aceitar 

nosso convite para jogar,  mas entendemos que o ato de recrutar  participantes para um 

experimento pode ser uma das muitas etapas de tradução executadas na produção de fatos. 

Poderíamos apenas fazê-lo sem chamar a atenção do leitor para isso, mas correríamos o 
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risco  de  perder  de  vista  a  simetria  que  gostaríamos  de  resguardar  neste  estudo.  O 

esclarecimento  em  relação  aos  fatos  e  às  trajetórias  que  percorremos  é  a  forma  que 

encontramos de melhor enxergar como a responsabilidade do fenômeno esteve distribuída 

entre os diferentes atores que participam do experimento.

Um movimento de translação pode ser difícil de prever, no entanto, ele já ocorreu 

quando decidimos usar um brinquedo como um pretexto para a coleta de dados para a 

pesquisa:  os  objetivos  originais  de  um  artefato  foram  refeitos  para  atender  a  nossos 

interesses. Estar atento a eles nos parece ser uma forma de reconhecer a mistura e não 

correr os velhos riscos de tratar os protagonistas da ação como entidades separadas em suas 

essências.  Afinal,  não  sabíamos  ao  certo  o  que  aconteceria  quando seis  pessoas  ainda 

desconhecidas se dirigissem a uma sala para jogar um vídeo game em grupo tendo, no 

mesmo ambiente, seis computadores que esperávamos que funcionassem e um pesquisador 

cuja ansiedade esperávamos que controlasse.

Os participantes, quando abordados, foram convidados a participar como jogadores 

em uma sessão multiplayer em que seus movimentos seriam registrados para o estudo de 

um fenômeno grupal. O híbrido pesquisa-jogo presente no enunciado do convite poderia 

predispor nossos aliados, ainda que inicialmente, a acreditarem que não se tratava nem de 

uma sessão de partidas de vídeo game barulhenta em uma Lan House da cidade nem de 

uma mera tarefa cansativa de preenchimento de um questionário ou sessão de entrevista. 

Devemos levar em conta este aspecto, principalmente para deixar às claras que o tamanho 

da curiosidade daqueles que aceitaram nosso convite foi o mesmo que tivemos em saber o 

que eles fariam com o jogo durante os experimentos. 

Se dermos atenção para o fato de que um dos problemas reais dos estudos que 

utilizam participantes humanos ou animais não humanos é o de criar, para nós, versões 

plausíveis  dos  fenômenos  que  os  observamos  produzir,  encontramos  uma  armadilha 

comum que é a de acreditar que gozamos de uma posição privilegiada diante de indivíduos 

que  só  precisam ser  instruídos  para  realizar  uma  tarefa  de  acordo  com determinados 

procedimentos  e  nada  mais  que  isso.  Nesse  sentido,  eles  não  precisariam conhecer  o 

processo que tornou a nossa necessidade de elaborar um experimento, um problema cuja 

parte da solução está também em suas mãos. Tudo que eles precisariam fazer seria aceitar 

nossa proposta de produzir dados para nós (Despret, 2008; Vianna, 2008). 
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Embora a façanha convencional para resolver esse tipo de controvérsia seja a de 

encapsular  problemas  incontroláveis  como  esse  em  rótulos  como  viés  de  pesquisa, 

preferimos tentar equilibrar desigualdades que talvez ocorressem narrando as situações que 

desmistificassem qualquer ilusão nossa ou deles em relação a nós e vice-versa nos diários 

de  campo.  Pode  ser  que  perguntas  feitas  aos  participantes  desfizessem  um  suposto 

enrijecimento  da  díade  pesquisador-pesquisado  e  nos  conduzissem  a  versões  menos 

ingênuas da situação de coleta  de dados.  Couberam perguntas  tais  como: o que vocês 

acham que estamos pesquisando com este jogo? O que vocês acham desse jogo como um 

instrumento para estudar o fenômeno da cooperação? O que você mudaria nele?

Sobre a performatividade do Dilema da Floresta como um instrumento de pesquisa

A descrição de nosso percurso metodológico, até aqui, apresenta escolhas que nos 

surgiram  como  possibilidades  em  meio  aos  discursos  e  práticas  que  encontramos  no 

decorrer  de  nosso  levantamento  bibliográfico  sobre  o  fenômeno  da  cooperação.  A 

concepção de um instrumento de pesquisa foi possível na medida em que procuramos por 

enquadres capazes de traduzir nossos interesses a partir da Psicologia Social com o auxílio 

de um aparato lúdico. Portanto, estamos tentando construir uma história diferente sobre a 

cooperação ao trilharmos caminhos que se movimentam entre as particularidades deste 

estudo e o campo de problemas em que ela se insere. Diante daquilo que diversos autores 

indicaram  como  aspectos  teóricos  e  metodológicos,  procuramos  realizar  um  arranjo 

específico ao redor do conceito de cooperação. Propusemos um jogo como instrumento de 

pesquisa, definimos uma forma de coleta de dados e de interpretá-los. E essas escolhas não 

são inocentes, pois elas falam do modo como performamos a noção de cooperação como 

objeto de pesquisa (Law & Hetherington, 2000). 

O conceito de performance ainda assinala o fato de que a realidade sobre a qual 

desejamos  lançar  luz  não  se  encontra  escondida  em  algum  lugar  aguardando  ser 

descoberta. Ao invés disso, ela surge como resultado das práticas científicas que travamos 

com  ela.  Cabe  mencionar  aqui  que  existe  uma  trajetória  relativamente  longa  a  ser 

percorrida pelos dados até serem plasmados em um texto a ser publicado pelo pesquisador. 

Coleta,  organização,  reflexão,  redação  e  publicação  são  aquelas  etapas  que  apenas 
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resumem  o  emaranhado  de  transformações  pelo  o  qual  passam  os  registros  de  uma 

pesquisa.  A construção  e  uso  de  um  instrumento  compõem  um  capítulo  a  parte.  Ao 

delegarmos ao Dilema da Floresta a dupla função de ensejar as condições que desejamos 

investigar e registrar dados, assumimos um acordo entre a realidade, a possibilidade e as 

condições sempre errantes da coleta de dados. Em meio à diversidade de problematizações 

sobre  o  fenômeno  da  cooperação  que  nossa  revisão  de  literatura  apontou,  a  própria 

necessidade de decidirmos acerca do que esperar de nosso instrumento e o melhor meio de 

utilizá-lo demonstra seu caráter performático que vale a pena esclarecer.

Segundo  Mol  (1999)  o  papel  de  um  instrumento  não  é  o  de  por  em  cena 

determinados aspectos de um objeto de acordo com um ponto de vista particular. Ao invés 

de tratar aquilo que se investiga como um elemento essencial  a ser revelado,  a  autora 

sugere que um instrumento ajuda a performar versões de um objeto estudado, considerando 

que  há  múltiplas  formas  da  realidade  e  não  realidades  mutualmente  excludentes 

convivendo  em  uma  simultaneidade  plural  de  olhares  lançados  sobre  elas.  Não  há, 

portanto, realidade preexistente e intocável pelos efeitos das ações que sofre e realiza. Tal 

reflexão lança luz sobre aquilo que podíamos esperar da utilização do nosso dispositivo 

com um grupo de pessoas para a análise de um fenômeno social. Não se tratava de capturar 

um registro que nos mostrasse as capacidades cooperativas de um grupo de indivíduos que 

já  as  possuíam  antes  mesmo  de  saírem  de  casa  em  direção  ao  nosso  ambiente  de 

experimentação. Não nos parecia relevante saber se os jogadores já se conheciam ou não 

antes da realização das partidas ou se já possuíam certa inclinação para a participação em 

atividades  cooperativas  apoiadas  por  jogos  eletrônicos.  Isso  simplesmente  não  faria 

diferença  se  já  afirmamos  que  nossa  proposta  era  a  de  seguir  os  rumos  imprevistos 

possibilitados por nosso arranjo de actantes. Estas considerações nos permitem entender 

que o fenômeno da cooperação, como qualquer outro, não possui uma essência nuclear 

rígida que, estudada com um jogo eletrônico, só se daria a conhecer sob a perspectiva da 

ludicidade.  

O  jogo,  portanto,  deveria  produzir  um  objeto  diferente  de  estudo  embora 

preservasse semelhanças com as propostas de investigação do fenômeno em cenários e 

enfoques variados, como já tivemos a oportunidade de expor na revisão temática desta 

pesquisa.  Já mencionamos a  cooperação como um fenômeno que interessa às Ciências 
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Políticas, às Ciências Econômicas, às Ciências Biológicas e à Inteligência Artificial, entre 

outras. Nos estudos que encontramos oriundos dessas disciplinas foi possível notar que o 

fenômeno  da  cooperação  parece  ser  um  rótulo  comum  atribuído  aos  movimentos  de 

organização  e  coordenação  entre  actantes  no  sentido  de  estabelecer  intercâmbios  e 

interferências  mútuas  com  relativa  estabilidade  no  tempo  e  no  espaço.  É  necessário 

enfatizar,  entretanto,  que  não  supomos  nenhuma  homogeneidade  disciplinar,  tendo  em 

vista que a presente pesquisa – assim como várias outras que tomamos como aliadas – se 

faz nos entremeios dos campos de estudo. 

Essa pesquisa se sustenta, portanto, em uma equação que multiplica metodologias, 

interesses e objetivos para a produção de mais uma versão da realidade sobre o fenômeno 

da cooperação. Ilustrativamente, podemos considerar o uso do instrumental da informática 

e  do  diário  de  campo  para  a  coleta  de  dados,  o  intuito  particular  de  produzir  uma 

experiência estética35 capaz de motivar e divertir o jogador, o interesse entrecruzado de 

produzir conhecimento e participar de uma atividade lúdica e a tradução das finalidades de 

softwares originalmente  concebidos  para  operar  em  sistemas  web para  atender  aos 

objetivos dessa pesquisa. Considerando a metáfora da equação, o jogo é apenas mais um 

operando-ator que se une a outros para a realização de uma performance. Esperávamos 

então,  que  o  fenômeno  de  interesse  pudesse  trafegar  e  se  moldar  entre  as  formas  de 

captação de dados e em meio às ações do  software, dos jogadores e do pesquisador. Foi 

diante dessas considerações que se fez necessário refletir sobre como esse instrumento atua 

e o que fez fazer os jogadores participantes da pesquisa.

Pode-se  pensar  no  Dilema  da  Floresta como  uma  simples  possibilidade  de 

coordenação de ações entre as pessoas. Poderíamos oferecer-lhes lápis e papel, contar-lhes 

uma história, dispor as regras para produzirmos o fenômeno da cooperação e esperar que 

elas  se  organizassem até  coletarmos  os  dados  que  desejamos.  A diferença  é  que  essa 

estratégia  de  mobilização  de  actantes  parece  precária  demais  em comparação  com os 

recursos ofertados pelo jogo. O mecanismo de memória distribuída com o uso de lápis e 

papel exigiria muito mais esforço de anotação, cálculo e imaginação. E esses seriam, por si 

35 Conforme  Hunicke,  LeBlanc  e  Zubek  (2004),  o  termo  experiência  estética  é  utilizado  para  definir 
modelos  de  jogabilidade  como  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  de  jogos  eletrônicos. 
Experiências do tipo estão ancoradas em um vocabulário comum do campo de pesquisa e produção de 
jogos  e  dizem respeito  àquilo que  o  designer   procura  produzir  no jogador,  como fantasia,  desafio,  
camaradagem, competição etc.
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sós,  motivos  que  provavelmente  desencorajariam  os  jogadores  ou,  no  mínimo, 

dificultariam o recrutamento de participantes interessados pela pesquisa. Com um software 

em mãos, a apresentação de um acordo entre nós e os participantes pôde ser mais efetivo, a 

coleta  de  dados  mais  sistemática  e  organizada  e  nossa  atenção  mais  livre  para  nos 

concentrarmos em outras tarefas de observação. Deixamos que o software falasse por nós. 

A oportunidade para cooperar, no entanto, que aparece implícita no pequeno dilema vivido 

pelos personagens não foi necessariamente traduzida em palavras na apresentação do jogo 

pelo pesquisador. Mas não negamos que a afirmação “por favor, nos mostre quais são as 

estratégias  que  você  utilizaria  se  vivesse  uma  situação  dilemática  como  essa”  esteja 

embutida na organização do artefato que constitui o referido jogo.

Segundo  Despret  (2004),  a  relação  pesquisador-pesquisado  é  marcada  pela 

confiança na autoridade investida em nós pesquisadores sobre nossa suposta capacidade de 

produzir e revelar fenômenos. O participante de um experimento, seja ele humano ou não 

humano, encontra disponíveis em nós comportamentos, gestos e atitudes que comunicam 

nossas crenças e expectativas quanto ao experimento e não segue indiferente a eles. Poderá 

então, a seu modo, se colocar disponível a nós, com ou sem resistências. Igualmente, não 

permanecemos indiferentes  àquilo que o mesmo participante nos  apresenta.  Sobre esse 

aspecto, a autora ainda afirma que ambos se conduzem no decorrer da interação, embora 

ajam com interesses  distintos  em vista.  Tanto  o  pesquisador  quanto  o  pesquisado  são 

transformados nesse processo. Diante disso, Despret (2004) chama nossa atenção para uma 

realidade que é criada e que se apresenta em movimento, mais interessante do que uma 

realidade que preexiste ao evento do experimento e cuja revelação parece ser o objetivo da 

ciência geral. 

E  foi  refletindo  sobre  isso  que  optamos  por  ouvir  também  o  que  nossos 

participantes  tinham a  dizer  sobre  o  modo como o  experimento  foi  engendrado e  sua 

capacidade  investigativa.  Não  se  tratava  apenas  de  conceder-lhes  um  papel  ativo 

excepcional de co-autores desse estudo. O fato é que estávamos lidando com um fenômeno 

controverso demais para preservá-lo sob os cuidados de meros tratamentos sistemáticos e 

metodologicamente alinhados. Era preciso colocá-los na arena, desmontá-lo, verificar se 

suas peças poderiam ser encaixadas de modos diversos. Além disso, a cada reunião dos 

participantes para a realização de um experimento tínhamos um parlamento armado, apto a 
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sugerir,  criticar  e  propor  transformações.  A construção  e  o  uso  de  nosso  dispositivo 

experimental, portanto, procurou manter nossos olhos abertos para um fenômeno que podia 

ser investigado no diálogo entre a disposição dos participantes e a nossa que tentamos 

traduzir no funcionamento do jogo.

Conforme  nossa  exposição  técnica  (páginas  72  a  80)  procurou  demonstrar,  o 

Dilema  da  Floresta se  dispôs  como  instrumento  para  esta  pesquisa  a  partir  de  um 

complexo agenciamento material de softwares, computadores, linguagens de programação 

e soluções estratégicas improvisadas para harmonizar tais elementos em um vídeo game 

para coletar dados. Procuramos fechar uma caixa-preta para que sua manutenção fosse o 

menos custosa possível. Para o usuário participante final, esperávamos oferecer uma forma 

de expressão diante de uma situação provocadora ensejada pelo dilema da cooperação. É 

possível  dizer  também,  em alternativa  à  frase  anterior,  que  nossa  expectativa  era  que 

houvesse uma conexão bem sucedida entre jogador e vídeo game, para que o resultado 

desse  enlace  decorresse  do  engajamento  relativamente  estável  entre  esses  actantes.  A 

estabilidade, entretanto, só pôde ser considerada do ponto de vista das necessidades do 

pesquisador, que ao almejá-la, recorreu a um arranjo mais confiável para a comunicação 

entre jogo e jogador. No entanto, acreditamos que o jogador tenha se deparado com um 

cenário controvertido, sem respostas e ao mesmo tempo instigante. Procuramos traduzir o 

conhecimento  mais  comum  sobre  jogos  eletrônicos  e  informática  básica  para  as 

necessidades de operação do Dilema da Floresta. Portanto, não se tratava de informar-lhes 

que  iram adentrar  um novo mundo  ao  pisarem no chão de  nosso  laboratório,  mas  de 

permitir-lhes que criassem um cenário diferente com o que já sabiam sobre como cooperar 

e as provocações do grupo e do jogo como instrumento de pesquisa.

Ao considerarmos o papel desempenhado pelo  software como o actante capaz de 

suscitar aqueles comportamentos que acreditamos participar do fenômeno da cooperação 

entre grupos humanos, buscamos em Latour (1991) a inspiração necessária para fazer um 

uso  criativo  da  tecnologia  como  um  modo  de  mobilizar  e  estabilizar  pessoas  para  a 

produção do referido fenômeno social que nos interessa. O autor sugere que as técnicas 

fazem parte dos coletivos humanos e podem ser convocadas quando desejamos reforçar o 

cumprimento  de  um  programa  coletivo  de  ação.  Para  o  caso  da  presente  pesquisa, 

esperávamos  que  os  participantes  jogassem  o  Dilema  da  Floresta.  Conforme  Latour 
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(1991),  uma afirmação imperativa como a que apresentamos acima pode ser deslocada 

com a introdução de objetos técnicos que assegurem o cumprimento de ações de acordo 

com o interesse do interlocutor. No caso desta pesquisa, embora não tenhamos apresentado 

nosso interesse de forma explícita aos participantes, procuramos desdobrar a força daquela 

afirmação  no  decorrer  das  ações  do  jogo  e  daquelas  que  tomamos  para  recrutar 

participantes jogadores. 

Latour (1991) nos fala que embora não haja garantias de que um plano de ação será 

executado de acordo com determinadas expectativas, o emprego de uma ou mais técnicas 

visa  a  enfatizar  uma  afirmação  original  com  a  introdução  de  quantas  ênfases  forem 

necessárias  para  fazer  frente  às  resistências  apresentadas  pelos  actantes  humanos  que 

precisam ser cooptados. Não importa de qual aparato técnico estejamos falando, quando é 

intencionalmente  construído  e  empregado  para  a  produção  de  determinado  efeito,  sua 

fabricação não prescinde de uma expectativa mínima acerca do uso que será feito dele. E 

consequentemente,  sua  operabilidade  é  moldada  de  acordo  com um planejamento  que 

procura incluir as necessidades de quem planeja e aquelas de quem irá operá-lo. 

Em se tratando da  montagem de  um  software,  é  preciso  pensar  no  trabalho de 

programação como uma série de problemas a serem resolvidos na ausência daquele que irá 

utilizá-lo.  Ele  precisa  ser  de  fácil  uso,  seus  controles  devem estar  dispostos  de  modo 

organizado na tela, suas cores devem ser escolhidas para evitar o cansaço visual e, como 

um instrumento de pesquisa, deve facilitar a coleta e a interpretação de dados. No caso do 

Dilema da Floresta, foi preciso considerar, além disso, o uso de uma narrativa, o desenho 

dos personagens, os eventos sonoros associados aos eventos visuais e ainda tivemos que 

levar em conta o fato de que desenvolvíamos um software para ser operado por mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo. Isso por si só nos rendeu uma constelação de problemas à 

parte, cuja complexidade aparece na descrição técnica que empreendemos anteriormente 

neste capítulo. 

Como  já  mencionamos,  o  jogo  pode  ser  considerado  uma  caixa-preta,  cujo 

conteúdo  foi  cuidadosamente  disposto  e  organizado  para  atender  aos  objetivos  desse 

estudo.  Ele  é  a  tradução  de  um  arranjo  único  que  conseguimos  realizar  para 

compreendermos como funciona o fenômeno da cooperação. E é portanto um programa de 

ação. Porém, o mais importante a ser salientado aqui é que foi preciso supor minimamente 
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o que um jogador  faria  diante  das  situações  que possibilitamos para ele,  o  que  nunca 

alcançaria  a  diversidade sempre imprevisível  do uso desse  software pelos  participantes 

desta pesquisa. A partir do parágrafo abaixo, tentaremos sintetizar os programas de ação 

que procuramos elaborar com o jogo no intuito de conhecer as estratégias utilizadas pelos 

participantes.  No  decorrer  de  nossa  descrição,  apresentamos  quatro  afirmações  que 

acreditamos  estarem  associadas  à  tradução  de  nossos  interesses  pelo  modo  de 

funcionamento do software.

Conforme  procuramos  demonstrar  nas  Tabelas 3,  4 e  5 (páginas  78  a  80), 

configurações preestabelecidas para a geração e permanência dos frutos, estímulos visuais 

e os itens de controle do jogo foram dispostos na expectativa de que pudessem fazer os 

participantes performarem um comportamento que poderíamos apenas estimar do ponto de 

vista do projetista desse artefato. Se a administração de recursos para a manutenção de sua 

sobrevivência é a tarefa geral básica a ser cumprida por um jogador, vale a pena ressaltar 

que o fluxo de saída e entrada de frutos no estoque é também regulado e mais ou menos 

dificultado pelos valores das variáveis que apresentamos na Tabela 3. O tempo gasto para 

que uma árvore produza novos frutos, por exemplo, é o dobro do tempo que os frutos 

produzidos levam para perder 10% de sua vitalidade. As demais formas de acúmulo de 

pontos também são descritas quanto a sua permanência à disposição dos participantes. A 

soma geral de frutos na reserva de um usuário determina seu tempo de vida no jogo. E o 

progresso desse valor pode ser monitorado através de sua interface. Concluímos, até então, 

que essas variáveis parecem comunicar um primeiro enunciado ao jogador: “o seu tempo é 

curto, portanto faça alguma coisa para ampliá-lo. Acumule mais frutos”.  

Apesar de poder aguardar pela queda aleatória do Paraquedas ou o aparecimento da 

Toupeira  como  forma  de  ganhar  frutos  e  manter-se  vivo,  esta  estratégia  poderá  ser 

arriscada tendo em vista que a disposição de tais recursos é imprevista e outros jogadores 

podem ter a mesma expectativa, o que reduz ainda mais as chances de se usufruir dessa 

possibilidade diante da competição. Dessa forma, o jogo abre-se ao acaso e não oferece 

garantias  de  sucesso.  Diante  disso,  uma outra  possibilidade  a  se  recorrer  é  verificar  a 

disponibilidade de frutos nas reservas dos outros jogadores e pedir por sua cooperação. 

Neste  ponto,  é  mais  difícil  prever  a decisão mais  comum que um participante poderia 

tomar,  já  que  estaria  livre  para  escolher  o  modo  que  considera  mais  confortável  para 
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continuar  jogando.  Podemos  até  suspeitar  que  sua  motivação  para  jogar  nem  seja 

exatamente o acúmulo de frutos. Em função disso, a próxima mensagem que identificamos 

é: “se quiser acumular mais pontos, interaja com os outros jogadores”.

Se o jogador aceitar esse conselho terá que negociar com outros participantes para o 

intercâmbio de frutos e não só depender do acaso para ganhar. À medida que a demanda 

por frutos aumenta com a redução do tempo de vida, parece ser mais vantajoso procurar 

por  soluções  que estejam ao alcance de quem opera o jogo.  Na posição de jogadores, 

podemos pensar que, se é impossível prever quando o Paraquedas poderá cair com um 

cesto de frutas ou quando e em qual parte da tela a Toupeira poderá surgir com um fruto, 

pode ser mais fácil fazer com que os outros jogadores trabalhem a nosso favor. Chegar a 

essa conclusão significa assumir uma estratégia para levar vantagem. E para fazê-lo,  o 

jogador  deverá,  antes  de mais  nada,  passar  a  observar  como se comportam os  demais 

jogadores a fim de contar com seu apoio para sobreviver. O próprio jogador agora poderá 

desempenhar um papel decisivo na autoria da mensagem que passa a receber do software. 

O conteúdo do enunciado e seu emissor passam a ser tão difusos quanto a particularidade 

da estratégia adotada por cada jogador oponente e por si próprio. Chegamos aqui a uma 

situação para a qual não há saídas prontas e cuja deflagração e desdobramento dependerão 

da  capacidade  do  jogador  de  escolher  com  quem cooperar  ou  deixar  de  cooperar  no 

momento mais vantajoso. Apenas forçosamente poderíamos tentar depurar esse dilema em 

um enunciado como fizemos acima. Porém, podemos especular que a mensagem a seguir 

esteja próxima ao modo como o jogo se apresenta neste aspecto: “suas escolhas sempre 

terão consequências e precisam ser feitas ponderando-se as escolhas dos demais jogadores. 

Sendo assim, o que você fará?”. 

O  uso  de  uma  estratégia  qualquer  sempre  deverá  passar  pelo  teste  de  força 

empreendido  entre  os  participantes.  Poderá  ser  mais  fácil  convencer  um  jogador  a 

cooperar,  por  exemplo,  se  ele  perceber  que  a  frequência  de  cooperações  com  outro 

participante  for  momentaneamente  mais  satisfatória  em  relação  às  interações  que  ele 

travou até então com os demais jogadores. Por outro lado, se um terceiro jogador prefere 

desertar mais do que cooperar,  será necessário observá-lo um pouco mais até avaliar a 

melhor forma de fazê-lo ceder aos propósitos de um outro jogador. Ao mesmo tempo, será 

muito útil  tentar  verificar  como somos percebidos  pelos  outros  jogadores  durante uma 
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partida para que possamos entender como eles reagem aos nossos próprios movimentos. 

Com sorte,  talvez  possamos  identificar  um padrão  no  funcionamento  da  estratégia  de 

alguém e tentar explorá-la. Se não formos bem sucedidos na primeira partida, teremos uma 

próxima para colocar à prova todas aquelas hipóteses que não tivemos tempo de testar 

enquanto observávamos o comportamento do grupo na primeira interação. Disso, intui-se 

que  o  jogador  poderá  evoluir  suas  estratégias  no  decorrer  do  tempo,  adaptando-se  ao 

cenário dilemático do jogo se desejar vencê-lo. Esta possibilidade que se apresenta pode 

ser sintetizada no comunicado que diz ao jogador que “caso todos os esforços despendidos 

não resultem em vitória,  a próxima partida é uma nova chance de experimentar outras 

táticas”.

É  justamente  esse  assunto  que  procuramos  abordar  entre  uma  partida  e  outra. 

Perguntamos aos jogadores o que eles pensavam sobre a experiência a que foram expostos, 

como eles próprios avaliavam sua participação e como julgavam o desempenho de suas 

estratégias e as de seus pares. A primeira reflexão em grupo era o momento de expor e 

colher ideias. Era um intervalo propício também para que as pessoas se conhecessem um 

pouco mais e passassem a se valer também da comunicação verbal para a composição de 

seus  movimentos  na  próxima  partida.  A partir  daí,  era  comum  ouvir  piadas,  risos, 

reclamações e qualquer outro tipo de expressão mesclando-se ao desenrolar do jogo. Após 

a primeira partida, o software poderia assumir uma aparência mais amigável do ponto de 

vista do jogador, mesmo porque já teria sido possível averiguar sua capacidade de afetar 

outros com ele. O jogador poderia passar então a agir para decifrar o comportamento dos 

adversários e utilizar as funções da interface de modo mais fluente e efetivo. Nas próximas 

partidas, poderia haver chances de planejar um pouco mais com base no que já se sabia 

sobre  o  estilo  de  jogo  de  cada  um  dos  participantes.  Deste  ponto  em  diante,  os 

acontecimentos poderiam ser os mais imprevisíveis e variados, como demonstramos nos 

resultados de nossas investigações e em nosso diário de campo (Anexo I).

Reunimos abaixo os enunciados sobre os quais discutimos acima e que acreditamos 

serem possíveis deflagradores das ações dos jogadores do Dilema da Floresta.
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Tabela 6 - Enunciados identificados no funcionamento do jogo como prováveis eliciadores de ação.

Proposta do jogo Nos  mostre  quais  são  as  estratégias  que  você  utilizaria  se  vivesse  uma 
situação dilemática como essa.

Possível conflito O seu tempo é curto, portanto faça alguma coisa para ampliá-lo. Acumule 
mais frutos.

Possível solução Se quiser acumular mais pontos, interaja com os outros jogadores.

Possível conflito Suas escolhas sempre terão consequências e precisam ser feitas ponderando-
se as escolhas dos demais jogadores. Sendo assim, o que você fará?

Fim de jogo Caso  todos  os  esforços  despendidos  não  resultem em  vitória,  a  próxima 
partida é uma nova chance de experimentar outras táticas.

Considerações Éticas

Conforme  o  que  apresentamos  acima,  o  dispositivo  experimental  deste  estudo 

centra-se sobre a tênue – ou talvez ilusória – distinção entre a tradicional definição de 

experiência científica e um trivial arranjo de objetos e pessoas para a realização de uma 

brincadeira.  É  no  recrutamento  de  indivíduos,  nos  procedimentos  mais  ou  menos 

uniformes de apresentação das regras do jogo e na intenção de fazer da interação entre 

participantes  e  softwares um  meio  para  coleta  de  dados  que  o  caráter  ritualístico  da 

atividade  lúdica  pode  ter  adquirido  um  formato  diferenciado  do  ponto  de  vista  do 

participante. Reconhecendo a aparente indefinição entre ludicidade e rigor científico neste 

contexto,  atentamos  para  a  tensão  entre  os  interesses  acadêmicos  já  assinalados  desta 

pesquisa e a expressão lúdica dos participantes que ela pretendeu explorar na consecução 

de seus objetivos. Para que o convite ao brincar fosse motivo de satisfação para as duas 

partes, entendemos que uma justa negociação deveria decorrer da adoção de princípios 

éticos fundamentais para a condução de um estudo com participantes humanos. Devemos 

lembrar, no entanto, que uma postura ética em um estudo ator-rede é, antes de tudo, uma 

posição  epistemológica,  conforme  Despret36.  Não  nos  interessava  assujeitar  os 

participantes.  Ao contrário,  interessava-nos  preservar  sua  condição de co-autores  dessa 

pesquisa, como agentes da ação que pretendíamos deflagrar e observar.

Aos participantes foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE – ver Anexo III) que dispõe, em linhas gerais, sobre os objetivos da pesquisa, as 

36 Proposição apresentada em palestra proferida no evento As Ciências da Emoção e a Clínica na 
Contemporaneidade, no período de 23 a 27 de novembro de 2009, no Instituto de Psicologia da UERJ.
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condições do experimento, os riscos e os direitos do participante durante sua realização. O 

documento foi  apresentado em duas vias,  requerendo a assinatura do pesquisador e  do 

pesquisado  em  ambas.  Uma  via  permaneceu  com  o  participante  e  a  outra  com  o 

pesquisador.

Os  experimentos  foram  conduzidos  na  Lan  House da  Brinquedoteca  da 

Universidade Federal de São João Del-Rei. Reforçando o que já está presente no TCLE, os 

jogadores foram informados, antes do início da partida que, a qualquer momento, se não se 

sentissem confortáveis, poderiam deixar o ambiente de experimentação. 

Entendendo que pudesse haver riscos em qualquer atividade de pesquisa em que 

participam seres  humanos  como  fontes  de  estudo,  procuramos  adotar  medidas  que  os 

minimizassem  na  produção  de  um  ambiente  aconchegante  e  confortável.  Sob  esta 

consideração, a disposição física do local em que os participantes foram acomodados foi 

organizada tendo em vista os cuidados ergonômicos que esse tipo de ambiente exige. A 

altura  das  cadeiras  e  a  posição  dos  monitores  eram  adaptáveis  às  necessidades  dos 

usuários, de modo que tanto a cadeira quanto o monitor pudessem ser ajustados para que a 

tela ficasse na altura dos olhos.

 A postura do pesquisador foi a de informar acerca do funcionamento do jogo, fazer 

perguntas relevantes para a compreensão do fenômeno e responder àquelas que pudessem 

facilitar  a familiarização do jogador com as demandas do  software.  Procurando manter 

uma  conduta  respeitosa  e  amistosa  no  relacionamento  com  os  jogadores,  não  nos 

interessamos  em  fazer  qualquer  julgamento  sobre  comportamentos  individuais  nem 

tampouco expor as diferenças em apologia à competição e ao desempenho no decorrer das 

partidas.  Não  tomamos  o  significado  do  termo  estratégia  como  uma  grandeza  para  a 

mensuração de capacidades. Ao invés disso, assumimos o sentido dessa palavra no que ela 

pôde indicar sobre o modo como cada um age e reage às condições que o jogo apresenta,  

não importando as consequências advindas dessas ações e reações.

Visando assegurar o direito à privacidade dos participantes, seus nomes foram e 

serão mantidos em sigilo durante o trabalho de redação e divulgação dos resultados obtidos 

com  os  experimentos.  Entretanto,  foram  informados  de  que,  se  não  se  sentissem 

constrangidos, poderiam ter suas identidades reveladas quando emitissem considerações 

nos momentos de tomada de consciência,  uma vez que, no jogo, estariam por trás dos 
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personagens que manipulam. Nenhum evento descrito em relato de pesquisa será ou foi 

associado ao nome de nenhum dos participantes, recorrendo-se, alternativamente, ao uso 

dos nomes dos personagens do jogo para este fim. Além disso, os dados produzidos por 

meio  da  interação  entre  participante  e  computador  também  não  registraram dados  de 

usuário. O servidor de rede não está e não esteve preparado para a coleta de qualquer tipo 

de informação pessoal.

Sobre a Disposição dos Dados em uma Simulação

A segunda etapa da metodologia desta pesquisa utilizou os dados coletados com o 

jogo  O  Dilema  da  Floresta para  a  realização  de  uma  simulação  computacional  do 

fenômeno da cooperação. Embora o que buscamos realizar com o jogo e os participantes 

tenha sido também uma forma de simulação, o objetivo principal desta etapa consistiu em 

criar um dispositivo de auxílio ao raciocínio, como mais um modo de inscrição para a 

leitura dos dados.  O trabalho descrito a seguir, portanto, consistiu na criação de jogadores 

virtuais  que  pudessem  interagir  entre  si  com  base  nas  estratégias  que  emergiram  da 

interatividade humana estudada com o instrumento relatado anteriormente.

Trata-se  da  criação  de  um  modelo  virtual  utilizado  para  verificar  hipóteses  e 

experimentar outras configurações do fenômeno.  Estamos cientes, entretanto, de que a 

construção de um simulador se refere mais à problematização dos dados que os jogadores 

forneceram ao software do jogo no decorrer das partidas do que à diversidade relacional 

que se processa em função da proximidade dos participantes reunidos em uma mesma sala. 

Nosso foco recai sobre o transporte das informações gravadas no banco de dados para sua 

alocação  em  um  dispositivo  dinâmico  de  produção  de  efeitos  para  mais  leituras  do 

fenômeno.

A atualização da dinâmica grupal em uma plataforma de simulação é uma estratégia 

que recorre a alguns repertórios de comportamento dos participantes do jogo37. As etapas 

subsequentes  consideraram  a  programação  da  linguagem  computacional  utilizada,  a 

37 Veja  Adamatti  (2007)  para  um exemplo de aplicação dessa  estratégia  no estudo das  relações sociais 
travadas pelos atores envolvidos na distribuição de recursos hídricos em regiões de conflito. Interesse 
semelhante  também  pode  ser  visto  no  projeto  SimParc  -  Simulação  participativa  para  parques  de  
conservação da biodiversidade - de Irving et al. (2008). 
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construção de agentes artificiais baseados nos padrões observados durante as partidas entre 

os participantes humanos da pesquisa e, finalmente, o estabelecimento das regras para a 

emergência  da  interação  entre  esses  agentes.  Em  seguida,  utilizamos  técnicas  da 

computação que permitam a observação de fenômenos pertinentes ao nosso problema de 

pesquisa. 

Para  Axelrod  (1997),  a  simulação  permite  ultrapassar  a  rigidez  do  raciocínio 

indutivo ou dedutivo. A percepção e análise dos fenômenos que ela possibilita não estão 

limitadas a nenhum dos dois. Diante da complexidade do fenômeno de interesse, ao invés 

de apenas percorrer a leitura de dados empíricos na procura de padrões (pelo raciocínio 

indutivo) ou simplesmente estabelecer pressupostos e procurar provar suas consequências 

(raciocínio dedutivo), o pesquisador volta-se para os  insights que se referem ao processo 

adaptativo que se desenvolve entre os agentes durante a simulação. E é essa complexidade 

que  não  poderia  ser  apreendida,  segundo  Morin  (1983b),  sem  algo  que  organize  o 

pensamento de quem problematiza.

Conforme indica Moraes (1997), as técnicas não garantem correspondência direta 

com a transmissão do conhecimento. Elas apenas atuam na operação de deslocamentos e  

desvios, fazendo valer uma certa engenhosidade no sentido contextual e provisório da rede 

da  qual  faz  parte.  Dessa  forma,  um  dispositivo  como  a  simulação  do  fenômeno  da 

cooperação poderá concentrar, ao mesmo tempo: discursos acerca de sua capacidade de 

demonstrar  um certa  lógica  de ação social,  mobilização de  aliados  oriundos de  outras 

ciências  para  o  tratamento  de  questões  teóricas  advindas  de  campos  aparentemente 

distantes do conhecimento e recombinação de dados da realidade para a efetivação de um 

pensamento sobre como o fenômeno parece ocorrer.

Para  Quéau  e  Sicard  (1996),  quando  a  produção  de  imagens  por  meio  da 

manipulação  da  luz  sobre  superfícies  fotossensíveis  cedeu  lugar  aos  processos 

computacionais de virtualização, fez-se possível integrar linguagem e abstração em uma 

forma  de  representação  da  realidade.  Pode-se  agora  criar  modelos  com  o  auxílio  de 

imagens e, ao mesmo tempo, modificar aqueles modelos observando-se as imagens que 

materializam sua proposição.  Os autores ainda afirmam que esse fenômeno inaugura não 

apenas uma nova tecnologia, mas concebe um tipo novo de escrita para a humanidade, tão 

importante como o surgimento do alfabeto.
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O virtual seria mais que um espaço de experiência, seria a própria experiência em 

evolução  produzida  na  interação  entre  a  imagem e  um modelo  que  lhe  é  subjacente. 

Diferentemente da imagem bidimensional de uma fotografia que está cristalizada em ato, o 

virtual não está pronto e acabado em lugar algum. Ao invés disso, a imagem virtual surge 

como  potência constantemente  atualizada  pelas  formas  engendradas  no  modelo,  o  que 

enseja a manifestação de um tipo peculiar de pensamento visual para as ciências.  Nesse 

âmbito,  a matematização do conhecimento poderá ser superada pela  aproximação mais 

eficaz da realidade levada a efeito pela técnica das imagens virtuais  (Quéau & Sicard, 

1996).

No caso específico das linguagens que dão vida aos videogames, Giddings (2005) 

destaca que há duas visões sobre a noção de simulação possibilitada pelas novas mídias. 

Uma delas,  herdada dos debates pós-modernistas de Jean Baudrillard (como citado em 

Giddings,  2005),  a  considera  na  condição  pós-moderna  como simulacro,  conceito  que 

traduziria a existência  de signos impossíveis de serem transmitidos entre  elementos da 

realidade, mas apenas com elementos da mesma natureza artificial de um dado sistema. A 

outra,  que defendemos aqui,  diz respeito à simulação computacional expressa nas mais 

variadas formas: realidade virtual, jogos, simulações científicas, entre outros. 

A problematização em torno da questão emerge da tensão entre real e fictício. No 

entanto, afirma Giddings (2005), podemos experimentar uma simulação como algo real ou, 

conforme sugerem Axelrod (1997) e Wolfram (2002), utilizá-la inclusive, para fins livres 

de  sua  fiel  correspondência  com  fenômenos  reais,  o  que  já  seria,  por  si  só,  um 

empreendimento relevante para as ciências. 

Relativizando  o  conceito  de  simulação  como  uma  metodologia  aplicável  aos 

estudos  das  Ciências  Humanas,  sugerimos  uma  breve  reflexão  sobre  os  estudos 

sociológicos  que mesclam diferentes  linguagens na  interpretação e  problematização da 

realidade. Recorrer-se à literatura de ficção, por exemplo, é um artifício comum para o 

investigador interessado em decifrar aspectos da subjetividade contemporânea quando essa 

puder  ser  identificada  na  dinâmica  engenhosamente  elaborada  dos  personagens  de  um 

romance. Um amplo elenco de temas sociais e psicossociais da realidade que nos cerca 

podem ser analisados delegando-se a uma história de ficção o trabalho de nos apontar 

padrões culturais de sexualidade, ideologia, conflitos históricos de difere antes ordens etc. 
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  Para a criação de um simulador, adotamos a técnica das simulações baseadas em 

Sistemas Multiagentes (SMAs). Segundo Adamatti (2007), um sistema como esse fornece a 

possibilidade de se estudar  agentes autônomos com características diferentes (p. 1) em 

evolução em um mesmo ambiente. A interação entre os agentes pode ocorrer a partir da 

necessidade de cooperação, compartilhamento de informações, e em coordenação para a 

realização de tarefas.

Adamatti (2007) ainda afirma que a criação do sistema exige que o fenômeno seja 

decomposto em  elementos autônomos (p. 10). Em seguida, aos elementos são atribuídas 

funções  que  determinam seu comportamento  e  capacidade  para interagir.  Em geral,  os 

agentes podem ser reativos ou cognitivos. O comportamento dos primeiros é elaborado 

segundo os modelos de estímulo-resposta,  onde o que parece mais importar é o efeito 

produzido por suas interações. Os segundos são criados para interagir com seu ambiente 

mediante a realização de um padrão de raciocínio aos moldes do pensamento humano. 

Considera-se que os agentes incluídos nesta categoria possam executar um plano de ação, 

com o objetivo de tomar uma decisão. Técnicas da Inteligência Artificial são utilizadas 

para que os agentes recorram ao raciocínio em linguagens e plataformas de programação 

consoantes com a prática experimental desse campo de estudo.

Entretanto,  as  limitações  de  tempo  e  conhecimento  técnico  na  condução  desta 

pesquisa não nos permitiu criar um sistema multiagente em que os agentes/atores atuassem 

segundo  o  método  cognitivo.  Preferimos  adotar,  um  modelo  híbrido  de  agente  que 

comportasse minimamente tanto as características do tipo reativo quanto do tipo cognitivo. 

Nosso interesse principal é o de capacitar os agentes virtuais a agirem de acordo com as 

possibilidades  de  ação  e  reação  previstas  nas  Tabelas  4 e  5,  resguardando  as  devidas 

restrições de um ambiente virtual de simulação.

Tomamos como base, as estratégias que emergiram das interações dos indivíduos 

jogando O Dilema da Floresta e procuramos estudar as sequências de movimentos que as 

tornaram bem sucedidas diante dos eventos a que foram expostas. A composição de um 

programa a partir de uma série encadeada de ações (cooperar ou desertar) dependentes de 

outras  interações tratadas como eventos,  será  suficiente  para que nossos agentes sejam 

capazes  de  interagir.  Nosso  ponto  de  partida  foi  o  de  conhecer  como elas  ocorrem e 

construir  funções  para  que  cada  uma  produzisse  um  efeito  a  partir  das  regras  que 
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identificamos  em  seu  modo  funcionamento.   Daí  em  diante,  usamos  a  técnica  dos 

Algoritmos  Evolucionários para  torná-las  adaptáveis  ao  ambiente  e  expostas  ao 

comportamento de um grupo de outros indivíduos.

De  acordo  com  o  que  vimos  no  Capítulo  II,  os  Algoritmos  Evolucionários 

consistem em uma técnica da Computação Evolutiva que permite acompanhar a evolução 

de um fenômeno de mutação e seleção enquanto ele ocorre (Guerberoff e Sichman, 2008; 

Poli et al., 2008). Para o jogo com o Dilema do Prisioneiro de n jogadores, Guerberoff e 

Sichman (2008) propõem um modelo de autômato considerando que os agentes tomam 

suas  decisões  simultaneamente.  Seus  movimentos  são,  portanto,  definidos  a  partir  do 

número de jogadores que cooperaram na interação anterior. Em outras palavras, para a 

alternância entre o estado C (cooperar) ou D (desertar) o critério utilizado é o número de 

indivíduos  que  precisam  cooperar  para  que  ocorram  transições  de  estados.  Conforme 

demonstramos na Figura 5, transições podem levar a outros estados ou preservar o estado 

atual,  como podemos  observar  na  disposição  das  setas  com origem e  destino  em um 

mesmo círculo.

Figura 5.  Autômato adaptativo para um jogo de seis  jogadores. A seta de traço 
pontilhada indica uma transição que foi removida, desconectando dois estados. A seta 
de traço mais grosso foi inserida estabelecendo uma conexão de retorno para o estado C.

As transições que são apresentadas como passagens fixas na mudança de um estado 

a  outro  podem  agora  ser  removidas  e/ou  inseridas  para  aumentar  a  variabilidade  do 

comportamento  de  um  indivíduo.  A linha  pontilhada  da  Figura  5 é  um  exemplo  de 

remoção de transição e a linha mais grossa ilustra a inserção de uma nova. Esse efeito pode 

99



ser produzido por mutação e/ou herança durante o processo de simulação.

Esse  modelo  nos  inspirou  a  construir  um  simulador  baseado  em  nossas 

necessidades de estudar a evolução das estratégias que coletamos com o jogo. De modo 

semelhante, queríamos entender como os indivíduos passam de um comportamento a outro 

diante da diversidade de eventos que ocorrem em um grupo. No entanto, nos valemos de 

critérios  distintos  para  a  montagem de  um autômato  para  as  ações  de  nossos  agentes 

virtuais.  Enquanto Guerberoff  e  Sichman (2008) justificam a modificação dinâmica do 

comportamento de seus agentes a partir do número de indivíduos que cooperam em um 

movimento  simultâneo,  nossa  proposta  consistiu  em  fazer  uso  de  estratégias  que 

apareceram como efeitos das sequências de ações realizadas pelos jogadores humanos do 

Dilema da Floresta. Em nossa simulação, incluímos aquelas ações que, no jogo, podem 

estar misturadas a movimentos de cooperação ou deserção e não se resumem a estes dois 

movimentos  básicos.  Para  tanto,  as  estratégias  de  nossos  jogadores  virtuais  são 

composições de um espectro mais amplo de ações, incluindo não apenas os movimentos de 

cooperar ou desertar, mas também os pedidos e até tentativas de acumulação de pontos 

disponibilizados pela Toupeira e pelo Paraquedas do Dilema da Floresta.

Nosso  ponto  de  partida  foi  considerar  as  ações  executados  pelos  participantes 

humanos que pudemos observar  em suas  falas e  nos registros  de seus movimentos  no 

banco de dados.  Em seguida selecionamos aquelas estratégias  que nos pareceram mais 

relevantes considerando sua recorrência e efeito para os jogadores que as utilizaram. Além 

disso,  acrescentamos  outros  tipos  de  movimento  para  a  criação  de  um  ambiente  de 

simulação  diversificado.  A  disposição  das  estratégias  escolhidas  em  um  simulador 

procurou considerar a complexidade de cada movimento na composição de funções para 

sua execução pelos agentes da simulação. Uma estratégia possível, por exemplo, teria a 

função de realizar um pedido a um jogador imediatamente após atender a sua solicitação. 

Este  exemplo,  ao  invés  de  se  basear  na  pontuação  obtida  em movimentos  anteriores, 

apenas aposta na possibilidade de acumular pontos interagindo com um jogador com o 

qual já se possui histórico de interação.

Esta e outras estratégias terão uma probabilidade de ocorrência no repertório de 

movimentos dos jogadores e seu desempenho será colocado à prova na realização de mais 

partidas. Deste modo, os jogadores simulados não avaliam a eficiência de suas estratégias 
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em  contraste  com  o  comportamento  do  grupo  a  cada  instante,  como  na  proposta  de 

Guerberoff e Sichman (2008). Porém, a cada partida, os jogadores poderão aumentar ou 

diminuir a probabilidade de uso de um movimento qualquer com base no comportamento 

do jogador vencedor. A apuração dos dados do primeiro colocado após uma partida nos 

serviu de base para adaptarmos o cenário da simulação de três formas diferentes como 

expomos a seguir:

a) aumentar a probabilidade de ocorrência das estratégias mais utilizadas e distribuir  o 

novo valor a todos os outros jogadores do grupo;

b) aumentar a probabilidade de ocorrência das estratégias mais utilizadas e atribuir o novo 

valor a apenas um jogador;

c) utilizar os método de a e b, evoluindo as estratégias para o grupo e o vencedor de modo 

alternado no decorrer de uma série de simulações.

A plataforma de programação que utilizamos para a criação desse  software foi a 

mesma empregada na  elaboração do jogo  O Dilema da Floresta,  AF8.  Mantivemos  o 

número de seis jogadores bem como as demais variáveis que regulam seu tempo de vida e 

o suprimento de frutos, conforme as configurações do jogo. Essa padronização também foi 

utilizada  no  registro  dos  dados,  que  não  se  diferenciou  do  modo  como  fizemos  para 

automatizar  a  coleta  de  dados  nas  partidas  entre  os  participantes  humanos.  Por  fim, 

pudemos analisar os dados produzidos pelo simulador do mesmo modo como o fizemos 

com aqueles gerados durante os jogos com humanos. O resultados são apresentados no 

Capítulo IV desta dissertação.

Regras e princípios metodológicos para a efetivação de uma pesquisa amparada pela 

Teoria Ator-Rede

Consolidando nosso interesse em amparar este estudo a partir do enquadre teórico 

da Teoria Ator-Rede, apresentamos a seguir as regras e princípios metodológicos sugeridos 

por Bruno Latour (2000h; 2000i) que procuramos seguir no percurso desta pesquisa.
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Princípios metodológicos

Primeiro princípio. O destino de fatos e máquinas está nas mãos dos consumidores  

finais; suas qualidades, portanto, são consequência, e não causa, de uma ação coletiva.  

Os fatos científicos e os artefatos tecnológicos configuram-se de acordo com as muitas 

transformações que sofrem ao trafegarem pela rede de actantes composta por humanos e 

não humanos que lhes dão movimento, sentido e forma. Assim ocorre com o fenômeno da 

cooperação que se desdobra em versões inéditas ao servir de base para a compreensão das 

relações  travadas  entre  nações,  animais,  máquinas,  entre  outros,  no  decorrer  de  várias 

articulações pelas quais passa nas mãos dos cientistas e dos demais atores que participam 

de sua rede.

Segundo princípio. Os cientistas e engenheiros falam em nome de novos aliados  

que  conformaram  e  alistaram;  representantes  entre  outros  representantes,  com  esses  

recursos inesperados, fazem o fiel da balança de forças pender em seu favor. Como mais 

um elemento  da  rede  que  dispõe  as  condições  de  existência  de  um fato  ou  objeto,  o 

pesquisador produz novas combinações, extrai ordem da desordem e alicia diferentes vozes 

ao importar conhecimentos de outros campos para dar objetividade àquilo que investiga. 

Estas considerações iluminam as atividades desta pesquisa que se vale da produção de 

artefatos  em  nossa  tentativa  de  tomar  partido  em  um  vasto  campo  de  estudo  para 

compreender o fenômeno da cooperação. Nesta investigação, o uso de um jogo multiplayer  

e uma simulação tornam-se recursos adicionais que culminam com a produção de novas 

proposições  apoiadas  sobre  as  controvérsias  que  giram  em  torno  do  fenômeno  da 

cooperação. 

Terceiro  princípio.  Nunca  somos  postos  diante  da  ciência,  da  tecnologia  e  da  

sociedade,  mas  sim  diante  de  uma gama de  associações  mais  fracas  ou  mais  fortes;  

portanto, entender o que são fatos e máquinas é o mesmo que entender o que as pessoas  

são em suas associações com outros elementos.  Do mesmo modo, em nosso intuito de 

investigar  o  funcionamento  do  fenômeno  da  cooperação,  falamos  das  conexões 

heterogêneas que viabilizam suas condições de existência como problema para a ciência, 

bem como para os atores que se engajam na processualidade da ação de cooperar. Dessa 

forma, importa saber o que está associado a quê e como tais associações concorrem para 
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produzir estabilidades e fragmentações nas controvérsias que constituem o fenômeno em 

questão.

Quarto princípio. Quanto mais esotérico o conteúdo da ciência e da tecnologia,  

mais  elas  se  expandem externamente.  No caso do fenômeno da cooperação temos um 

problema que já se encontra aparentemente difundido, uma vez que o cooperar é assunto 

de  âmbito  público  no  tocante  às  questões  do  aquecimento  global,  da  distribuição  dos 

recursos naturais e até das formas morais que emergem em meio aos diferentes modos de 

convivência entre as pessoas, exigindo-lhes novos posicionamentos. Entender o fenômeno 

da cooperação tendo como cenário um jogo multiplayer nos possibilita verificar como se 

dão as  conexões  entre  jogadores  numa partida  possibilitando a  observação de  como o 

comportamento  de  cooperar/não  cooperar  assume  versões  mediadas  por  um  aparato 

sociotécnico.  A partir  desta  empreitada,  esperamos  poder  contribuir  para  que  outros 

fenômenos possam ser entendidos a partir de novas pautas de ação pertencentes a uma 

categoria análoga a do fenômeno da cooperação.

Quinto princípio. A acusação de irracionalidade é sempre feita por alguém que  

está  construindo  uma  rede  em  relação  a  outra  pessoa  que  atravessa  seu  caminho;  

portanto, não há apenas redes maiores ou menores; os fatos duros não são regra, mas  

exceção. Na atividade de pesquisa, o interesse por um tema pode nos levar a questionar o 

que parece estabilizado pelas práticas científicas e, por isso, deflagrar novas controvérsias. 

Ao nos  depararmos  com caixas-pretas  nos  encontramos  diante  de  fatos  ou  coisas  que 

passaram  a  existir  como  resultado  de  estabilizações  das  controvérsias  anteriores  que 

propiciaram sua origem. Elas são, portanto, produtos de construções levadas a efeito por 

outras práticas, que agora se encontram consolidadas por terem se tornado referências para 

determinado campo de problemas. Pesquisar pode ser uma forma de testar a resistência 

dessas  estabilidades,  renovando  o  interesse  por  um  tema  na  proposição  de  mais 

controvérsias.  O mesmo ocorre,  por  exemplo,  em nosso  movimento  de  investigar  um 

fenômeno social com recursos da informática ao trilhamos um caminho que preserva os 

rastros deixados por diferentes disciplinas em práticas teóricas e metodológicas baseadas 

em outras técnicas e conceitos.

Sexto  princípio.  A história  da tecnociência  é,  em grande parte,  a  história  dos  

recursos espalhados ao longo das redes para acelerar a mobilidade, a fidedignidade, a  
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combinação e a coesão dos traçados que possibilitam a ação a distância. A realização de 

inscrições procura preservar a coerência da ação do conhecimento com o fenômeno que se 

encontra disperso na rede que o constitui. Para tanto, a finalidade do trabalho de coleta de 

dados nos entremeios da rede investigada é tornar esses mesmos dados móveis, estáveis e 

combináveis.  Deste  modo,  o  pesquisador  pode  agir  à  distância,  tal  como  o  faria  um 

estrategista militar diante de um mapa detalhado sobre uma região de combate. 

Regras metodológicas

Regra l. Estudamos a ciência em ação, e não a ciência ou a tecnologia pronta;  

para isso, ou chegamos antes que fatos e máquinas se tenham transformado em caixas-

pretas, ou acompanhamos as controvérsias que as reabrem.  Nesta regra se baseia nossa 

ideia de reunir pessoas ao redor de um jogo multiplayer e observá-los durante a condução 

de experimentos. A aposta é flagrar o movimento de associação entre pessoas e o software 

elaborado na tentativa de conhecer como as conexões ocorrem ou se desfazem. Ao mesmo 

tempo, colocamos à prova as caixas-pretas que norteiam os estudos sobre a cooperação a 

partir  da  Teoria  dos  Jogos  e  das  simulações  computacionais,  performando  um estudo 

aparentemente inédito no campo da Psicologia Social no Brasil.

Regra 2. Para determinar a objetividade ou subjetividade de uma afirmação, a  

eficiência ou a perfeição de um mecanismo, não devemos procurar por suas qualidades  

intrínsecas, mas por todas as transformações que ele sofre depois, nas mãos dos outros.  

Sob a orientação desta regra, damos atenção aos efeitos produzidos entre jogo e jogadores, 

procurando seguir os desdobramentos ocasionados no decorrer de afetações mútuas sem 

considerar qualquer uma das entidades envolvidas como especiais para explicar os eventos 

que protagonizam. As especificidades dos actantes são frutos das conexões que travam em 

seu percurso de ação e não sua causa. No caso do software em questão, a ação de cooperar 

ou  não  cooperar  emerge  das  conexões  travadas  durante  as  partidas  na  dinâmica  das 

estratégias que os vários jogadores empreendem para produzir efeitos no jogo. 

Regra  3. Não  podemos  usar  a  natureza  como  explicação  para  determinado 

fenômeno, pois a natureza já é uma consequência, uma estabilização provisória de uma  
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controvérsia  entre  variados  elementos  que  produzem efeitos  em determinada  rede.  Ao 

afirmarmos  um  interesse  pelo  complexo  movimento  de  agenciamento  de  actantes  na 

realização de trocas, uniões e fragmentações a constituir o mecanismo que chamamos de 

fenômeno da cooperação,  não  cabe  recorrermos à  natureza  para  solucionar  aquilo  que 

ainda se encontra sem explicação. A natureza é só mais uma entre tantas outras caixas-

pretas que foram alistadas para estabilizar pontos de controvérsia e que, por esse motivo, é 

também passível de questionamento.

Regra 4.  Como a resolução de uma controvérsia é a causa da estabilidade da  

sociedade, também não podemos usar a sociedade para explicar como e por que uma  

controvérsia foi  dirimida. Devemos considerar simetricamente os esforços para alistar  

recursos humanos e não-humanos. A sociedade não é considerada como uma instância 

acabada que se dispõe como causa dos  eventos  que investigamos.  Em uma rede mais 

extensa  e  heterogênea,  é  necessário  levar  em  conta  as  conexões  que  humanos  e  não 

humanos estabelecem para a manutenção da própria sociedade. Produtos técnicos, teorias 

etc  contribuem  para  a  durabilidade  das  associações  nas  quais  participam  e  por  isso 

precisam ser  reconhecidos  como estando  no  mesmo  patamar  ontológico  dos  humanos 

como geradores de efeitos. Este raciocínio sugere que olhemos para a construção dos fatos 

como traduções que só se efetivaram porque foi possível contar com o desempenho de 

cada  actante  convocado a  agir.  E  assim procuramos seguir  as  histórias  contadas  pelos 

cientistas  em  seus  textos  sobre  os  estudos  do  fenômeno  da  cooperação.  Os  novos 

empreendimentos  de  investigação,  como  os  jogos  eletrônicos,  rompem  fronteiras 

disciplinares  e  podem contar  com algumas  construções  como  a  Teoria  dos  Jogos  e  o 

recurso dos computadores para justificar e fazer surgir novos cenários, engendrando novos 

conceitos ao contribuírem para organizar o que está disperso e incrementar ou resistir aos 

testes de força necessários à atividade coletiva na pesquisa sobre a cooperação.

Regra 5. Devemos permanecer tão indecisos quanto os vários atores que seguimos;  

sempre que se constrói um divisor entre interior e exterior, devemos estudar os dois lados  

simultaneamente e fazer uma lista (não importa se longa e heterogênea) daqueles que  

realmente trabalham. Ao propor esta regra, Latour (2000e, p. 285) sugere que, no final de 

um trabalho de agenciamento de actantes que resultou na emergência de um fato científico, 

suas causas de surgimento tendem a ser obscurecidas pela divisão que se institui entre o 
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exterior e o interior. Tal divisão faz desaparecer o papel desempenhado por outros tantos 

actantes e as causas são atribuídas somente a alguns aliados. Porém, nosso papel não é 

julgar e atribuir responsabilidade ao que está dentro ou fora do âmbito de fabricação de 

fatos.  Devemos  permanecer  imparciais  e  deixar  que  os  atores  o  façam,  trocando 

propriedades entre si e com o contexto no qual se encontram. Um dispositivo experimental 

não é um sistema fechado, podendo ser permeado por contingências exteriores a ele. Um 

jogo eletrônico poderá servir de base para refletirmos sobre o funcionamento do fenômeno 

da cooperação?  As explicações científicas sobre o fenômeno estão de acordo com o que 

nos dizem os participantes da pesquisa? Ao ouvirmos e levarmos em conta o relato dos 

jogadores que se dispuseram a participar do nosso dispositivo experimental, tomaremos as 

suas dúvidas,  hesitações e perplexidades como dados para um melhor entendimento de 

como se processaram suas estratégias no decorrer do jogo, de como empreenderam ou não 

ações  de  cooperação  com  os  outros  jogadores.  Desta  forma,  não  partiremos  de  uma 

concepção  a  priori do  que  seja  a  cooperação,  mas  poderemos  verificar  como  este 

fenômeno emerge cenarizado num jogo eletrônico, a partir das ações desenvolvidas pelos 

jogadores,  o  que  pode lançar  luz  sobre  estratégias  semelhantes  encontradas  em outros 

contextos.

Regra 6. Diante da acusação de irracionalidade, não olhamos para que regra da  

lógica foi infringida nem que estrutura  social poderia explicar a distorção, mas sim para  

o ângulo e a direção do deslocamento do observador, bem como para a extensão da rede  

que assim está sendo construída.  Com base na TAR, o erro e o acerto são analisados 

simetricamente bem como qualquer negociação que ocorre entre os pontos de uma rede 

(Moraes, 2004). E isso equivale a dizer que não devemos estabelecer critérios de antemão 

nem recorremos a apriorismos e preconceitos na descrição dos movimentos dos actantes 

em ação. Em compasso com o pensamento de Latour (2000e), tais considerações sugerem 

que, ao estudarmos as redes, abandonemos a lógica em favor de uma análise sócio-lógica. 

O autor  acrescenta  que  é  preciso  procurar  verificar  como são feitas  as  atribuições  de  

causas  e  efeitos;  que pontos  estão  interligados;  que dimensões  e  que  força  têm essas  

ligações;  quais  são  os  mais  legítimos  porta-vozes;  e  como todos  esses  elementos  são  

modificados durante a controvérsia investigada (Latour, 2000e, p. 331).

 Regra 7. Antes de atribuir qualquer qualidade especial à mente ou ao método das  
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pessoas,  examinemos os  muitos  modos como as  inscrições  são coligidas,  combinadas,  

interligadas e devolvidas. Só se alguma coisa ficar sem explicação depois do estudo da  

rede é que deveremos começar a falar em fatores cognitivos. O modo particular que orienta 

um  estudo  como  este  oferece  condições  para  a  tradução  de  conceitos  abstratos  em 

combinações  inéditas  empreendidas  pela  configuração do jogo que  funciona  como um 

disparador  de  ações  nem  sempre  previsíveis. Em  função  disso,  a  produção  final  de 

inscrições,  comum à  atividade  científica,  é  o  resultado  de  uma  performance  (Law  & 

Hetherington,  2000)  possibilitada  pela  rede  que  acolhe  seu  campo  de  investigação. 

Portanto, ao utilizarmos gráficos, tabelas e até uma simulação computacional para propor 

modos de compreensão do fenômeno da cooperação, efetivamos uma busca por relações, 

sendo o tratamento e  a apresentação dos dados,  atos que respondem ao modo como o 

fenômeno deflagrado é traduzido para dentro do campo da Psicologia Social. Para tanto, 

colocamos em prática a sugestão desta regra assumindo o compromisso de descrever em 

detalhes o caminho percorrido pelos dados desta pesquisa, desde sua coleta até o ponto em 

que se transformam em proposições articuladas tanto a seu contexto de surgimento, quanto 

ao campo de controvérsias, conferindo-lhe a possibilidade de uma construção que pode ser 

colocada à prova por seus pares.  Como um importante gerador de inscrições para este 

estudo,  vale  acrescentar  que  o  objetivo  de  uma simulação  não é  o  de  corresponder  à 

realidade do fenômeno estudado. Ela apenas dispõe elementos em uma certa ordem para 

auxiliar o pensamento, situando-se entre o modo como descrevemos o fenômeno e aquilo 

que conseguimos registrar sobre ele.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

Seguindo as ações dos jogadores humanos

Conduzimos 19 partidas com 6 grupos como mostra a  Tabela 7. Os números de 

partidas realizadas (P1 a  P4) e de jogadores presentes dependeram da disponibilidade de 

tempo dos participantes convidados bem como de seu interesse por jogar mais de uma vez 

durante as sessões. No decorrer dos jogos conduzidos com os grupos 1, 2 e 3, o software 

retirava pontos daquele jogador que tivesse um pedido negado. Como sugestão de alguns 

jogadores desses grupos, esse mecanismo foi removido do software apresentado aos grupos 

seguintes 4, 5 e 6. Além disso, também acatamos a sugestão de incluir, na interface do 

jogo, avisos visuais que informassem aos participantes quando seus pedidos fossem aceitos 

ou quando recebessem cooperações espontâneas.

A partir das partidas realizadas com o grupo 4, retiramos da interface do jogo a 

barra de progresso para o monitoramento do tempo de vida dos jogadores para as partidas 

3  e  4.  Com isso,  procurávamos  verificar  se  este  elemento  poderia  produzir  um efeito 

significativo no modo de organização dos participantes.

Os personagens que compunham os jogos com seis jogadores eram Lobo, Sapo, 

Tamanduá, Pato, Onça e Jacaré. Nas partidas com cinco personagens o Lobo não estava 

presente.

Tabela 7 - Partidas realizadas com os grupos de jogadores participantes

P1 P2 P3 P4

Grupo 1 – 5 jogadores X X --- ---

Grupo 2 – 5 jogadores X X --- ---

Grupo 3 – 6 jogadores X X X ---

Grupo 4 – 6 jogadores X X X - sem tempo de vida X - sem tempo de vida

Grupo 5 – 6 jogadores X X X - sem tempo de vida X - sem tempo de vida

Grupo 6 – 5 jogadores X X X - sem tempo de vida X - sem tempo de vida
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Conforme  expusemos  na  descrição  dos  detalhes  técnicos  do  funcionamento  do 

Dilema da Floresta, no Capítulo III, o jogo registra os movimentos dos jogadores em uma 

base de dados  MySQL para nossa análise posterior.  Para tanto,  criamos um sistema na 

linguagem  PHP para  organizar  visualmente  as  sequencias  de  informação  enviadas  ao 

servidor.  Com o auxílio de gráficos e  tabelas,  os registros foram dispostos de modo a 

permitir a análise pormenorizada de cada jogador no decorrer de uma partida. Deste modo, 

pudemos verificar como ocorreram as trocas entre os participantes e avaliar as sequências 

de cooperação, pedidos e deserção em cada partida. A Figura 6 exibe a tela deste sistema 

de leitura criado para a extração e leitura dos dados, ilustrando como seriam dispostas as 

informações sobre o percurso do personagem Tamanduá em uma partida.

Figura 6. Tela do software utilizado par extrair e analisar os dados das partidas. 
No exemplo, vemos os dados do personagem Tamanduá.

De  posse  dos  dados  coletados  após  a  condução  das  partidas  com  os  grupos, 

procuramos organizá-los de um modo a propiciar uma leitura dos eventos tentando captar a 

sequência  em  que  ocorreram  bem  como  a  sua  frequência  nos  movimentos  de  cada 

participante. Para tanto, utilizamos o sistema apresentado na Figura 6 em busca dos traços 

deixados  por  cada  personagem individualmente  em  cada  partida  e  os  dispusemos  em 
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gráficos que o leitor encontrará em meio à descrição que realizamos no diário de campo de 

nossos encontros com os grupos pesquisados (Anexo I). Na tentativa de tornar estes dados 

fáceis de apreensão ao nosso olhar, construímos também, uma tabela (Tabela 8) que expõe 

a trajetória de cada jogador durante as partidas para que soubéssemos quando e em quais 

condições seus movimentos ocorreram. Dessa forma, pudemos contrastar tais dados com 

as falas dos participantes que coletamos nas reuniões com os grupos.

Apresentamos  essa  montagem  ilustrativamente  na  Tabela  8 adiante,  em  que 

organizamos  três  categorias  de  registros para  identificarmos,  no  tempo  contado  em 

segundos, a ocorrência dos movimentos do jogador analisado em relação aos movimentos 

de  outros  jogadores  e  em relação  àqueles  eventos  oriundos  da  mecânica  do  jogo.  Na 

categoria  Movimentos  do  jogador  analisado temos  os  registros  Pedido  feito  a  outro  

personagem (P),  Cooperação com outro personagem (CP),  Deserção de pedido de outro  

personagem (D)  e  Cooperação  espontânea  com  outro  personagem (CE).  A categoria 

Movimentos de outros jogadores contém os registros  Pedido feito por outro personagem 

(S), Cooperação de outro personagem (R), Cooperação espontânea de outro personagem 

(Re) e  Deserção de outro personagem (DR). Por fim, a categoria  Eventos oriundos da 

mecânica do jogo apresenta os  registros  Renovação no estoque de frutas (CF),  Bônus 

recebidos com interações com a Toupeira ou o Paraquedas (Bn), Perda de pontos para o  

Rato (Rt) e Tempo de vida (T).

Para  conhecermos a  quem se dirigiu  cada pedido,  cooperação ou deserção,  por 

exemplo, a Tabela 8 apresenta um quadro indicativo para cada evento preenchido com uma 

cor que identifica o personagem com o qual a interação foi estabelecida. Neste exemplo, o 

leitor  encontrará  a  cor  laranja  para  os  movimentos  da  Onça,  a  cor  cinza  para  os 

movimentos do Pato, a cor verde-escura para os movimentos do Sapo, a cor verde-clara 

para os movimentos do Jacaré e a cor vermelha para os movimentos do Lobo. O nome das 

frutas  trocadas nessas interações  aparece dentro dos referidos  quadros.  Para os demais 

eventos que não resultam de interações entre jogadores, utilizamos a cor preta apenas para 

indicar  sua  ocorrência.  Os  valores  do  Tempo  de  vida (T)  do  jogador  analisado  são 

indicados por barras de progresso azuis na última coluna da tabela.

110



Tabela  8  -  Mapeamento  dos  movimentos  do  jogador  em relação  aos  outros  personagens  e  aos  eventos 
produzidos pelo jogo O Dilema da Floresta

P CP D CE S R Re DR CF Bn Rt T
1

2 morango

3

4 uva

5 banana

6

7 acerola

8 maçã

9 morango

10 banana abacaxi

Legenda

Movimentos do jogador analisado

P: Pedido feito a outro personagem

CP: Cooperação com outro personagem

D: Deserção de pedido de outro personagem

CE: Cooperação espontânea com outro personagem

Movimentos de outros jogadores

S: Pedido feito por outro personagem

R: Cooperação de outro personagem

Re: Cooperação espontânea de outro personagem

DR: Deserção de outro personagem

Eventos oriundos da mecânica do jogo

CF: Renovação no estoque de frutas

Bn: Bônus recebidos com interações com a Toupeira ou o Paraquedas

Rt: Perda de pontos para o Rato

T: Tempo de vida

Efeitos do Dilema da Floresta: quando os jogadores afetam e se deixam afetar

Ao refletir sobre os discursos acerca do corpo, Latour (2007) nos apresenta uma 

nova noção de sujeito de pesquisa. Conforme o autor, não há uma definição absoluta e 
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substancial para o corpo, pois se trata de uma interface que vai ficando mais descritível  

enquanto aprende a ser afetado por muitos mais elementos (p. 39). Esta posição, além de 

suscitar o distanciamento em relação à dicotomia sujeito-objeto, ainda nos alerta para que 

saibamos compreender o sujeito como resultado das trocas de propriedades que realiza 

com o mundo. Neste sentido, oferecer aos participantes um  software  para que interajam 

entre  si  pode  equivaler  a  disponibilizar  condições  para  que  se  sensibilizem 

progressivamente a algo que surgiu inicialmente com a nossa demanda por coletar dados.

Nosso arranjo experimental é o resultado de um esforço para colocar corpos em 

movimento e fazê-los criar, sem restringir suas ações em um cenário apresentado por nós. 

Neste sentido, deixamos o espaço aberto para que os participantes se manifestassem como 

quisessem ou pudessem, principalmente para não torná-los prisioneiros de um enquadre. A 

preocupação  que  norteia  tais  considerações  sintetiza  nosso  interesse  em evitar  que  os 

participantes fossem tratados como coisas ou marionetes, não apenas durante a realização 

dos jogos, mas também nos resultados descritos em nossas análises. Só correríamos esse 

risco se acreditássemos que o jogo fosse um ponto de chegada para o estudo do fenômeno 

da cooperação, dotado de uma capacidade indiscutível de falar sobre seus usuários. 

No entanto,  conforme Latour  (2000),   precisamos  olhar  para  as  transformações 

pelas quais passam os fatos científicos na rede de actantes que lhes confere movimento. 

Mobilizamos  parte  dela  para  a  montagem  de  um  artefato  e  alistamos  outros  para  o 

agenciamento que procuramos fazer. Ao entregarmos o Dilema da Floresta nas mãos dos 

jogadores acompanhamos novas traduções e ouvimos o que eles tinham a dizer. Conforme 

seus relatos que expusemos em nosso diário de campo (Anexo I), o jogo cria uma  situação 

em que a sua competência é posta a prova e por isso, é preciso aprender a 'se virar', pois o 

desempenho depende do jogador; ele produz algo que está presente no dia a dia do mundo 

competitivo do trabalho e das relações sociais; ele enseja um dilema próximo ao que se 

vive em algumas situações na vida real; exige esperteza e agilidade; é muito instigante, 

pois produz enigmas e instaura um problema cuja solução nunca está pronta e isso torna a 

situação de jogo divertida. 

Procurando manter essa disposição pra ouvi-los a cada partida, participantes e nós 

elaborávamos em conjunto o que veio a constituir os dados desta pesquisa. Como efeito, 

passamos  a  perceber  o  Dilema  da  Floresta como  um pretexto,  uma  provocação  para 
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observar  as  estratégias  de  cooperação  ou  não  entre  os  participantes.  Ao  se  deixarem 

provocar, deixavam também rastros que indicavam formas de organização que não foram 

sequer  cogitadas  enquanto elaborávamos o  software.  A aprendizagem foi  mútua já  que 

nossas  perguntas  pareciam suscitar  mudanças  de postura frente  a  um objeto  de estudo 

partilhado naqueles momentos.

Se os sujeitos não são substâncias puras e prontas que um dispositivo experimental 

revelaria, eles devem ser entendidos segundo a lógica das redes cujas formas de existir e 

agir  advém  de  composições  que  geram  ao  articularem-se  com  outros,  produzindo 

diferenças imprevisíveis e por isso mesmo se fazendo interessantes para o pesquisador. O 

real não se opõe ao construído,  pois a aprendizagem de se deixar afetar não cessa em 

produzir diferenças (Latour, 2007). Diante disso, o que podemos esperar de um dispositivo 

experimental, é que este propicie o surgimento gradual de um mundo comum (p. 45) entre 

dispositivo  e  sujeito,  sobre  o  qual  não  tecemos  afirmações  de  autoridade,  mas  apenas 

proposições articuladas.

Para que proposições sejam científicas, Latour (2007) argumenta que não podemos 

abrir mão de riscos. Trata-se de possibilitar aos investigados condições para que redefinam 

a qualidade das perguntas que lhes fazemos, o que inclui o uso de nossos procedimentos e 

aparatos de pesquisa. Foi seguindo esta orientação que propusemos aos participantes de 

nosso estudo, momentos de tomada de consciência e reflexão em que dúvidas, críticas e 

novas ideias pudessem nos dar mais pistas sobre o alcance de nosso dispositivo em seu 

modo de produzir um fenômeno em conjunto com os jogadores.

Com base em suas falas, percebemos que, aparentemente, as ações dos participantes 

não corresponderam a um suposto padrão previsível de comportamento produzido a partir 

de um jogo elaborado para o estudo sobre o fenômeno da cooperação. A cooperação como 

ideal romântico, por exemplo, não parece ter prevalecido. Houve até a sugestão, por parte 

de  alguns  jogadores,  de  que  o  objetivo  do  jogo  seria  o  de  avaliar  as  habilidades  de 

gerenciamento entre as pessoas. Houve quem dissesse também, que para jogar o Dilema da 

Floresta era necessário fazer uma escolha: cooperar ou sobreviver (Anexo I). Esses relatos 

nos mostram uma apropriação particular do jogo pelos participantes e uma forma diferente 

de tratar o mesmo problema que investigamos,  com elementos novos que podem ter sido 

forjados durante as partidas. 
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Por outro lado, houve também a nossa apropriação do que os participantes puderam 

sugerir. Trata-se da remoção do sistema de punição que retirava pontos dos jogadores que 

tinham seus pedidos negados. Além disso, também fomos criticados quanto  ao excesso de 

atenção que o jogo exigia.  Mesmo assim, também fomos instruídos a acrescentar mais 

recursos  para auxiliar  a  memória dos jogadores  acerca de suas  interações.  Acatamos a 

sugestão para que adicionássemos sinais visuais que enfatizassem aqueles momentos em 

que um jogador recebesse cooperação de alguém. Estas ideias, que partiram de mais de um 

jogador de diferentes grupos, foram implementadas no software utilizado nos jogos com os 

três últimos grupos. 

Latour (2007) assinala a importância de atentarmos para o fato de que, diante da 

autoridade  científica,  os  humanos  tendem a  afrouxar  suas  resistências,  aquiescendo  às 

condições do estudo e fornecendo respostas mais redundantes do que interessantes. Para o 

autor, é a recalcitrância dos sujeitos que pode nos mostrar a relevância de nossas perguntas. 

Pesquisar é uma empreitada de riscos, cabendo ao pesquisador criar condições para que 

seus pesquisados se rebelem e contrariem as previsões óbvias.

Cientes  do  valor  desta  sugestão,  não  fizemos  com  que  o  Dilema  da  Floresta 

exigisse  que  seus  jogadores  necessariamente  cooperassem,  por  exemplo,  como  o 

cumprimento de uma regra geral para o funcionamento do jogo. Conforme já expusemos 

anteriormente,  acreditamos  que  há  mais  imprevisibilidades  do  que  prescrições  nas 

possibilidades de associações dos jogadores em meio ao ambiente do jogo. Além disso, os 

desvios e surpresas consistem no material mais precioso para esta pesquisa, já que nos 

propomos a investigar um dilema que, por definição, trata-se de uma situação para a qual 

não há uma receita única a seguir.

Este aspecto nos leva a considerar a autonomia da participação dos jogadores como 

um dos componentes principais para a produção de efeitos. Se com um software é possível 

afetar o comportamento de outros em interação num grupo, o controle sobre as condições 

do  experimento  pode  ser  compartilhado.  Exemplos  dessa  possibilidade  aparecem  nos 

relatos de alguns participantes dos grupos 2 e 3. Após os experimentos, esses jogadores 

disseram  que  gostariam  de  jogar  novamente  para  testarem  outras  estratégias  que  não 

tiveram chances de por em prática durante os jogos. Um deles, conta que, no decorrer de 

uma  partida,  quis  verificar  como  os  outros  reagiriam  contra  um  comportamento  
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predominantemente  não  cooperativo (Anexo  I).  Na  ocasião,  o  participante  deixou  de 

cooperar  com os  outros  e  como resultado foi  ignorado.  Ele relatou  ter  tido uma certa 

sensação  de  controle  e  medo  quando  percebeu  que  os  demais  jogadores  passaram  a 

depender de suas cooperações, ao mesmo tempo em que poderiam negar seus pedidos em 

revanche.  Controlar  e  ao  mesmo  tempo  temer  o  controle  produz  uma  ambiguidade, 

deixando em aberto a questão sobre quem experimentou quem no decorrer deste estudo. 

De repente um participante se coloca no lugar do pesquisador? Entretanto, isso não excluiu 

nossa posição, pois nosso papel foi o de interrogar/provocar, o de buscar alguma síntese 

como forma de organização para nossos interesses de pesquisa, além de provocar reflexões 

e mais discussões.

Neste  ponto,  nos  referimos  a  Latour  (2007),  que  destaca  a  importância  de  se 

permitir que falem as entidades investigadas. O autor ilustra tal ideia em contraste com a 

prática científica comum que insiste em emudecê-las sem interferências. Com essa crítica, 

Latour (idem) salienta que não poderá haver articulações interessantes se o pesquisador se 

abstiver de demarcar sua posição de interesse; sem interferir não poderia ensejar também o 

interesse de seus investigados. Foi em respeito a este aspecto que propusemos abordar o 

fenômeno da cooperação a partir  da via  da ludicidade,  transformando o laboratório de 

pesquisa em um cenário onde a ocasião para a expressão poderia se nutrir da leveza da 

brincadeira com um jogo digital. 

Porém, para nossa surpresa, eventos inesperados nos fizeram refletir sobre até que 

ponto  podemos  classificar  como leves  os  efeitos  que  o  jogo pareceu exercer  sobre  as 

formas de interação observadas. Durante as partidas com o grupo 4 (Anexo I), observamos 

momentos de visível irritabilidade entre parceiros. Nessas ocasiões, expressões ditas de 

modo sarcástico ou mesmo com franqueza, pareciam comunicar um tipo de envolvimento 

entre  os  participantes  que  extrapolava  os  limites  de  uma  brincadeira  sem  grandes 

consequências para os pesquisados.  O conteúdo de suas falas geralmente denunciava a 

reputação dos outros jogadores, indicando descontentamento com suas atitudes. 

Nos eventos ocorridos com o grupo 5 (Anexo I), observamos um outro exemplo 

que enfatiza este aspecto. Um jogador é considerado um desertor frequente pelos outros 

participantes  que  o  denunciam  e  o  culpabilizam  por  seus  problemas  durante  o  jogo. 

Quando é convidado a falar, esse mesmo jogador, aparentemente constrangido, sugere que 
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o ocorrido não pode ser tomado como um exemplar de seu comportamento na vida real e, 

por  isso,  não acredita  que o  Dilema da Floresta seria  um artefato capaz de estudar  o 

fenômeno  da  cooperação.  Nas  partidas  seguintes,  o  jogador  procurou  cooperar 

espontaneamente  com  os  outros  participantes  na  tentativa  de  modificar  sua  reputação 

diante daquele grupo.  

Alguns  jogadores  do  grupo  3  (Anexo  I)  também  apresentaram  disposição 

semelhante para questionar as condições apresentadas pelo software. Foi a partir deles que 

surgiu a ideia para que o sistema de punição aos pedidos negados fosse retirado, com a 

justificativa de que esse mecanismo tornava o jogo mais distante das condições “reais” de 

surgimento e manutenção do fenômeno da cooperação. Tal recomendação nos indica uma 

forma de participação crítica desses jogadores em nossa pesquisa. Esse modo de agir nos 

pareceu ainda mais interessante quando um dos indivíduos desse grupo afirmou que não 

acreditou em sua colocação em segundo lugar ao final de uma partida. Ele alegou que não 

considerou  que  havia  perdido para  o  primeiro  colocado diante  de  seu  desempenho na 

segunda posição.  E sua observação foi muito relevante já que o primeiro e o segundo 

colocados são os únicos jogadores que permanecem o mesmo tempo do início até o fim de 

um jogo, o que torna seus desempenhos equiparáveis para além de suas pontuações finais.

Em meio  a  esses  episódios,  deixamos  que  os  jogadores  tirassem suas  próprias 

conclusões acerca do ocorrido, na crença de que nossas indagações já tinham interferido o 

suficiente para que os participantes se sentissem provocados.

Estas nossas considerações não visavam ao uso da empatia e da generosidade em 

favor da superação de uma suposta frieza dos métodos científicos tradicionais. Ao mesmo 

tempo, não se tratava de sugerir  uma postura segura de distanciamento e neutralidade. 

Conforme Latour  (2007),  a  escolha  por  estar  mais  ou  menos  distanciado  ou empático 

dependerá apenas da utilidade que um ou outro posicionamento oferecer à necessidade 

principal de que  o fenômeno em estudo proponha as suas próprias questões contra as  

intenções  iniciais  do  investigador (p.  52).  Reforça-se  aqui  o  que  já  foi  dito  sobre  a 

importância de se estabelecer condições para que as entidades apresentem suas próprias 

posições em relação ao que delas é requerido durante uma investigação. 
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Estratégias de cooperação segundo os jogadores

Em nosso diário  de campo (Anexo I),  procuramos  expor detalhadamente  como 

ocorreu o percurso de cada personagem durante cada partida realizada com os grupos. A 

leitura  desses  dados  nos  forneceu  um panorama  a  partir  do  qual  empreendemos  uma 

análise  minuciosa  das  estratégias  utilizadas  pelos  jogadores.  Os  muitos  modos  de 

associação criados pelos participantes indicam padrões relativamente estáveis de conduta 

interativa.

Harman  (2009)  emprega  o  conceito  de  caixa-preta  (Latour,  2000a)  para 

compreender a produção das associações humanas. Segundo o autor, as pessoas buscam 

estabilidade na realização de um casamento,  na fabricação de máquinas,  bem como na 

formação  das  amizades.  Tais  atividades  são  exemplos  de  arranjos  que  visam  à 

durabilidade,  a  construções  estáveis  o  suficiente  para  que  exijam  pouco  ou  nenhuma 

manutenção. Esta tendência à durabilidade das formas de ação também é discutida por 

Latour (1991). As estratégias que selecionamos adquiriram este caráter na medida em que 

se fizeram úteis para o acúmulo de pontos durante as partidas. Sua preservação por um 

jogador, no entanto, não prescindia das ações dos outros participantes, que poderiam ou 

não  agir  em  correspondência  aos  propósitos  daquele  que  as  empregava.  Ao  jogador, 

portanto, era requerida uma constante manutenção de suas táticas na escolha dos caminhos 

a seguir. Porém, uma pequena combinação de movimentos poderia se transformar em uma 

útil  ferramenta  estabilizada  pela  prática  recorrente,  o  que  economizava  tempo  de 

planejamento e análise.

Em meio a isso, nos perguntamos também, como a coordenação entre os indivíduos 

poderia recorrer a formas de estabilização para o surgimento da estratégia TFT. Na revisão 

bibliográfica  desta  pesquisa,  expusemos as  considerações  de  Axelrod  (1984d)  em sua 

análise sobre a emergência da cooperação entre batalhões que se enfrentavam durante a 

Primeira Guerra Mundial. Este autor compara os agrupamentos bélicos móveis de inimigos 

com aqueles baseados em acampamentos e conclui que os últimos tinham mais chances de 

desenvolver interações cooperativas, pois contavam com uma expectativa mais prolongada 
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de  encontros  com seus  adversários.  Desta  observação  depreende-se  a  noção  de  que  a 

reciprocidade cooperativa é fruto de interações duradouras.

A partir de nossos dados, procuramos analisar a reciprocidade com o auxílio de 

gráficos  representativos  da  correlação  cruzada38 das  ações  dos  jogadores  conforme 

expusemos  na  descrição  das  partidas  em nosso  diário  de  campo  (Anexo  I).  Pudemos 

verificar  que  as  interações  mais  longas  dos  participantes  que  permaneceram por  mais 

tempo nas partidas apresentaram oscilações entre movimentos mais e menos recíprocos. A 

extensão  das  interações  no  decorrer  do  tempo  não  parece  ter  propiciado  um  tipo  de 

reciprocidade uniforme. Mas foi possível perceber uma disposição quase sistemática entre 

os jogadores analisados para uma alternância de sequências de movimentos recíprocos e 

não recíprocos, independentemente do número de interações realizadas. 

A comparação que empreendemos entre o desempenho dos grupos que souberam e 

não souberam o tempo de encerramento da partida não apresentou uma diferença visível 

quanto aos modos de agir dos jogadores. No entanto, nas partidas em que os participantes 

não sofriam descontos em suas pontuações por terem seus pedidos negados,  parece ter 

havido disposição mais criativa para a elaboração de estratégias. No grupo 4, por exemplo, 

os  jogadores  inventaram um código para  facilitar  a  comunicação  dos  pedidos  por  um 

jogador  ao  grupo  todo  de  uma só  vez.  No  grupo  5,  um dos  jogadores  adotou,  como 

estratégia, a realização de pedidos a somente aqueles que tinham mais de 60% de algum 

fruto, além de procurar acumular o recurso mais raro do ambiente do jogo para aumentar 

sua capacidade de troca. Ao contrastarmos nossas observações sobre esses grupos com os 

três primeiros, podemos pensar que, diante da possibilidade de se perder pontos ao invés de 

ganhá-los  após  uma  solicitação,  pode  ser  mais  vantajoso  utilizar  estratégias  mais 

protecionistas.  Um  ambiente  mais  hostil  pode  ser  também  menos  diversificado  e 

consequentemente mais pobre em recursos para a emergência da criatividade.

Os dados também indicam que vencer uma partida pode ser condição para não 

ganhar  a  próxima,  algo  que  se  manifestou  de  modo  mais  intenso  durante  os  jogos 

conduzidos  com  os  primeiros  grupos.  Essa  observação  se  baseou  na  comparação  dos 

38 A correlação cruzada consiste em um teste estatístico que procura comparar duas sequências de dados a  
fim de analisar a covariação de seus valores no tempo. Em um estudo interessado em compreender a 
dinâmica dos ataques terroristas entre a Palestina e Israel, esse teste é apresentado pelos autores Clauset,  
Heger, Young e Gleditsch (2010) como estratégia para verificar até que ponto os ataques suicidas de 
palestinos são deflagradores de respostas israelitas pontuais, em um padrão do tipo TFT.
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rankings dos jogadores entre uma partida e outra. Um jogador podia ganhar uma partida 

agindo  cooperativamente.  Na  partida  seguinte,  poderia  sofrer  revanche  coletiva  e  não 

repetir o mesmo desempenho. Se o fizesse, seria em função do uso de estratégias menos 

cooperativas. O mesmo ocorria com os vencedores das partidas seguintes, que desertavam 

e ignoravam pedidos mais do que cooperavam. Dessa forma, parecia ser mais fácil vencer 

um jogo com estratégias generosas na primeira partida, quando a reputação do vencedor 

ainda não havia sido atribuída a ninguém.

Além  disso,  sugestões  diversificadas  apareceram  em  todos  os  grupos  sobre  as 

condições que interferem no desempenho do jogador, em meio às quais, a eficiência de 

uma estratégia pode surgir ou desaparecer. A primeira delas sugere que é preciso conhecer 

bem uma pessoa antes de solicitar sua cooperação. O mesmo parece valer para a decisão de 

retaliar após uma deserção ou não, sendo importante avaliar a disposição do parceiro em 

negar pedidos antes de se sentir provocado por ele e retaliar. Esta postura poderia ensejar a 

recuperação da reciprocidade cooperativa, mas em alguns casos simplesmente fez com que 

alguns jogadores reagissem cooperativamente a deserções sem receber nada em troca. Em 

função disso, foi comum observarmos que o estabelecimento de negociações com pessoas 

que adotaram estratégias não cooperativas podia ser inútil. Dessa forma, as interações mal 

sucedidas dependeram de como, com quem são feitas e do momento.

Porém, o problema de se avaliar a fiabilidade do parceiro era mais difícil quando 

um desertor alternava longas sequências de deserções com um ou dois movimentos de 

cooperação. Se confundido, o outro jogador, cuja maioria dos pedidos era negada, poderia 

manter um comportamento generoso, não se sentir explorado e dar mais do que receber. 

Nesse e em outros contextos do jogo, a reputação de um participante podia interferir na 

disposição  de  um parceiro  para  com ele  cooperar,  mas  uma  variação  nos  padrões  de 

resposta em função disso, às vezes só ocorreu após uma ou duas partidas.

Na leitura que fizemos dos movimentos dos participantes, a pouca variabilidade de 

parceiros de interação também nos pareceu relevante para a condução de estratégias mal 

sucedidas.  Aqueles  jogadores  que  concentravam  suas  interações  somente  com  alguns 

parceiros tiveram mais dificuldade para acumular recursos. O mesmo ocorreu quando as 

tentativas de ganhar pontos extras apareciam quase como exclusivas no decorrer de uma 

partida.  Era  preciso,  portanto,  agir  cautelosamente  para  observar  as  oportunidades 
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oferecidas pelo jogo e usar estratégias para explorá-las almejando algum benefício.

Apresentamos a seguir algumas estratégias que escolhemos tendo como critério a 

relevância assumida para o funcionamento dos fenômenos vivenciados pelos participantes. 

Nossas escolhas se basearam na observação dos efeitos que alguns movimentos geraram 

para a manutenção da sobrevivência dos personagens e para o levantamento de problemas 

pelos jogadores. 

E  então,  o  que  é  preciso  fazer  para  ganhar  uma partida  ao  jogar  o  Dilema da 

Floresta? Esta era uma pergunta que fazíamos aos vencedores e que também buscamos 

responder a partir da leitura dos registros no banco de dados. E as respostas mais comuns 

indicaram que, para vencer no jogo, era preciso:

1)  Ignorar os outros jogadores, nem cooperando, nem desertando diante de seus  

pedidos.  Essa  estratégia,  que  não deixa  de ser  uma forma de  deserção camuflada,  era 

comum entre os vencedores, principalmente entre aqueles que ganhavam a primeira partida 

realizada.  A vantagem  para  o  jogador  que  a  utilizava  parecia  ser  a  de  preservar  sua 

reputação,  já  que desertar  explicitamente com um outro jogador poderia  provocar  uma 

retaliação. Ao invés de dizer não enfaticamente como resposta a um pedido, não se diz 

nada. Porém, esta estratégia não parecia fácil de manter no decorrer de outras partidas. O 

jogador que a utilizasse não poderia fazê-lo sem dar satisfações. Para tanto, era comum 

ouvir algum tipo de expressão justificando a atitude. Nos jogos realizados com os grupos 1, 

2 e 3, em que estava presente o sistema de punição, essa estratégia foi inclusive utilizada 

como ponte  para  o  estabelecimento  de  negociações  entre  os  jogadores.  Se  os  pedidos 

negados significassem prejuízos maiores para os solicitantes, o solicitado a utilizava como 

vantagem, alegando que não negaria os pedidos que não pudesse atender no momento, com 

a condição de que os seus também não o fossem. Resumindo, a estratégia consistia em se 

preservar do assédio de outros jogadores e, na impossibilidade de manter-se à margem, 

utilizar os pedidos como base para estabelecer trocas.

2) Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro possui. O 

jogo produz um cenário em que a necessidade de manter-se vivo (ou em jogo) poderá fazer 

um  jogador  se  sentir  pressionado  a  ponto  de  recorrer  a  formas  indiscriminadas  de 

acumulação de pontos. No entanto, há condições para ponderar e agir com cautela. Uma 

delas,  apesar  de  simples,  consiste  em  efetuar  solicitações  de  determinados  recursos 

120



somente àqueles que os produzem. Agindo assim, um jogador que precisava de um fruto 

específico, recorria ao jogador dono da única árvore que o produzia durante o jogo. Esta 

estratégia parecia estabelecer, de início, que é preciso considerar a situação do outro antes 

de lhe fazer um pedido.

3) Cooperar só com quem solicitar os recursos produzidos. Esta estratégia faz de 

seu utilizador um alvo para o jogador da estratégia 2. Se estiver de acordo com aquilo que 

pondera o jogador solicitante,  o solicitado poderá agir  no sentido de preservar  aqueles 

recursos cuja manutenção poderá ser mais difícil  no decorrer do jogo, já que só a sua 

própria produção é renovada. 

4) Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um. Pedir a todos e de modo 

ágil era um efeito possível que as configurações do jogo poderiam propiciar. O jogador a 

quem se dirigiam essas solicitações constantes poderia utilizar a estratégia 1 e ignorá-los, 

ou  mesmo atendê-los  ou  negá-los.  No entanto,  é  possível  pensar  que  um acúmulo  de 

respostas negativas contraria a própria ideia da estratégia 1 que pressupõe que a deserção 

direta  é  mais  prejudicial  do  que  benéfica.  E  por  mais  que  as  solicitações  do  outro 

parecessem excessivas, deixar de atendê-las poderia ocasionar certa animosidade naquele 

que  não  foi  atendido,  sob  o  risco  de  receber  retaliações  futuras.  Sendo  assim,  esta 

estratégia encontraria certa estabilidade quando utilizada na primeira partida. Nos demais 

jogos,  entretanto,  a  mesma  estratégia  encontraria  dificuldades  de  manutenção  se  os 

jogadores solicitados demonstrassem sentimento de saturação em relação ao jogador que 

procurasse repeti-la.

5) Alternar cooperações e deserções. Se um jogador não quisesse se comprometer a 

assumir a posição de cooperador ou de desertor, poderia alternar entre cooperar e desertar. 

Esta estratégia pode confundir o outro jogador, fazendo-lhe duvidar da disposição do outro 

para explorá-lo. Se a variação for composta por sequências de deserção mais longas do que 

as de cooperação, o jogador poderá se beneficiar de um saldo de pontos mais alto do que 

de seu parceiro.

6) Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida. Esta estratégia parecia 

indicar disposição condicional para a cooperação. O jogador que a utilizava poderia tentar 

garantir  acúmulo  de  pontos  com a  resposta  positiva  do  parceiro  antes  de  efetuar  um 

movimento  de  cooperação  ou  deserção.  Além  disso,  poderia  explorar  a  disposição 
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cooperativa do outro jogador para preservar seu estoque de pontos ao negar o pedido que 

deu início à interação.

7)  Recorrer  a  fontes  externas  de  acumulação  de  pontos.  Adotar  esta  estratégia 

poderia  ser  uma forma de buscar  autossuficiência  ou mesmo obter  mais  recursos  para 

aumentar a disponibilidade para a troca. Dessa forma era possível minimizar a dependência 

em relação ao grupo e trazer mais pontos para o ambiente do jogo.

8)  Optando  por  atender  a  pedidos,  é  importante  que  sejam  atendidos  

imediatamente  após  uma  solicitação.  Se  um  jogador  escolhia  adotar  estratégias 

cooperativas durante o jogo, é possível que tal disposição estivesse comprometida caso os 

pedidos  que  recebesse  não  fossem  aceitos  prontamente.  Atender  a  um  pedido 

imediatamente  poderia  evitar  deserções  diretas  motivadas  por  dúvidas  em  relação  à 

disposição de cooperar.

9) Negociar trocas com os parceiros fisicamente mais próximos.  Para além dos 

recursos disponíveis no jogo para a organização do jogador frente às necessidades de uma 

partida, era comum observar alguns participantes vencedores coordenando suas ações com 

outros no estabelecimento de negociações. A relativa proximidade física parecia facilitar a 

comunicação, gerando subgrupos provisórios.

10) Não revelar uma estratégia vencedora. Os jogadores vencedores que revelavam 

suas  estratégias  após  uma  partida  consideravam  que  isso  poderia  enfraquecer  seu 

desempenho, já que os outros poderiam boicotar seus pedidos para que seu desempenho 

não se repetisse.

11)  Acumular recursos raros e se tornar um ponto de passagem obrigatória.  O 

jogador que conseguisse acumular aqueles recursos produzidos por jogadores tipicamente 

desertores, poderia concentrá-los e se fazer como uma fonte alternativa desses recursos. 

Dessa forma, levaria vantagem em relação aos demais, pois ampliaria sua capacidade de 

oferta e troca.

12) Ignorar um free-rider. Os free-riders, indivíduos que colhem os benefícios da 

cooperação de um grupo sem oferecerem cooperação (Kurzban & Houser, 2005), poderiam 

representar um problema para o jogador interessado em estabelecer negociações. Se as a 

interações com esses jogadores demonstrarem ser frequentemente desvantajosas, ignorá-

los pode ser uma forma de defesa e punição.
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13) Falar  muito,  irradiando  sua  situação  no  jogo  e  exigindo  cooperação. 

Observamos  que  alguns  jogadores  vencedores  pareciam  se  beneficiar  dos  efeitos 

produzidos com esta estratégia. Ao falarem mais, esses jogadores poderiam economizar o 

tempo gasto nas interações via software ao comunicarem a todos os outros jogadores e de 

uma só vez suas necessidades e condições durante uma partida.

14) Explorar jogadores com estratégias generosas. Os jogadores com disposição 

incondicional para a cooperação podem ser uma importante fonte de recursos em um grupo 

tipicamente competitivo. Porém, pode ser importante criar mecanismos para tornar essa 

disposição exclusiva e, portanto, estável.

Por  fim,  a  generalização do fenômeno estudado,  como sugere Latour  (2007),  é 

consequência das articulações que conseguirmos fazer com outras versões, sem pretender 

excluir  proposições  de outras  pesquisas  em prejuízo  de sua diversidade.  A versão  que 

produzimos aqui é apenas o resultado de um esforço que poderá ou não ter ressonância 

com outras  pesquisas  com semelhante  interesse,  em que poderão  existir  ocasiões  para 

trocas e não necessariamente rompimentos ou eliminações.

Apresentamos estas estratégias como o resultado das operações que os participantes 

efetuaram no contexto possível do Dilema da Floresta. Não pretendemos sugeri-las como 

normas prescritivas para o surgimento e manutenção do fenômeno da cooperação. Não 

havia  certo  ou  errado nas  ações  performadas  pelos  jogadores.  Suas  propostas  de  ação 

foram forjadas enquanto jogavam e refletiam sobre os efeitos que produziam e sofriam. 

Seria antiético realizar esses experimentos sem um jogo como pretexto, uma vez que os 

efeitos desencadeados entre os participantes, conforme demonstramos, oportunizam ações 

de  consequências  imprevisíveis  para  seus  autores.  No  entanto,  podemos  considerar  os 

modos de agir descritos por algumas das estratégias listadas acima em articulação com 

outros exemplos de associação.

O  uso  da  estratégia  1,   Ignorar  os  outros  jogadores,  nem  cooperando,  nem  

desertando diante de seus pedidos, assemelha-se à decisão tomada pelo Brasil no ano de 

2010  quando  líderes  internacionais  se  reuniram para  votar  sanções  políticas  contra  as 

violações de direitos humanos realizadas pelo Irã. Na ocasião, o Brasil se absteve de votar 
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contra ou a favor, evitando conflitos diplomáticos com o referido país39.

A estratégia 2,  Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro  

possui, pressupõe um caráter mais calculista por considerar a situação do outro antes de 

abordá-lo.  Acreditamos que possa ocorrer em situações nas quais a oportunidade para agir 

depende de um cenário favorável o suficiente para que a previsão de se sofrer deserções 

seja mínima. Nas relações entre pessoas, esta estratégia pode representar uma forma de 

observação antes da ação, tal quando se solicita um empréstimo a alguém que acabou de 

receber uma quantia considerável em dinheiro.

A estratégia  3,  Cooperar só com quem solicitar os recursos produzidos pode ser 

exemplificada pelo comportamento conservador de um indivíduo que só coopera se tiver 

certeza que esse ato não acarretará em riscos pessoais no futuro. Como ela parece estar 

mais voltada para evitar prejuízos do que obter lucros, é tão calculista quanto a estratégia 

2, porém menos interessada no parceiro com o qual a interação é estabelecida.

A estratégia 4,  Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um, pode ser 

exemplificada  como  um  modo  desesperado  de  obter  atenção  de  quem  a  usa.  Se   a 

reputação de seu utilizador ainda não estiver amplamente difundida entre os indivíduos de 

seu grupo, ele poderá levar vantagem na acumulação de pontos e se tornar um ponto de 

passagem obrigatória. A ascensão de um político ao poder após uma campanha eleitoral 

também nos surge como um bom exemplo que resultaria dessa estratégia.

A estratégia 5,  Alternar cooperações e deserções, pode ser ilustrada pela atitude de 

um indivíduo indeciso ou propositalmente decidido a confundir aquele que solicita sua 

cooperação.

A estratégia 6,  Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida, pode ser 

uma forma de garantir lucratividade com o trabalho gerado na interação. O indivíduo que a 

utiliza impõe uma condição, portanto, pensamos que possa ser exemplificada por qualquer 

tipo de estabelecimento de relação contratual em que as duas partes selam uma aliança, 

mesmo que temporária, para cooperação bilateral.

A estratégia 7,  Recorrer a fontes externas de acumulação de pontos, pode ser um 

modo  de  preservação  da  autossuficiência,  almejada  pelo  indivíduo  que  prefere  a 

39 Mais informações em nota da imprensa no formato de hipertexto recuperado de: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/11/101119_onu_abstencao_rp.shtml
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independência a ter que participar dos altos e baixos dos movimentos incertos do ambiente 

de seu grupo.

A estratégia 8,  Optando por atender a pedidos, é importante que sejam atendidos  

imediatamente após uma solicitação nos sugere que a construção de uma boa reputação é 

imprescindível na crença de que a primeira impressão que se causa aos olhos dos outros é 

crucial para a manutenção dos vínculos que se deseja construir.

A estratégia  9,   Negociar  trocas  com  os  parceiros  fisicamente  mais  próximos, 

assemelha-se ao que Johnson (2003) observa na lógica de funcionamento das colônias de 

formiga. Para o autor, a inteligência coletiva presente na associação desses insetos deveria 

ser  um  exemplo  para  a  sociedade  humana.  Trata-se  da  valorização  do  vizinho,  que, 

conforme Johnson (2003), propicia a resolução de problemas de forma mais eficiente e 

distribuída, já que pequenas ações desencadeiam a auto-organização do formigueiro. De 

posse  apenas  da  informação  local,  as  formigas  não  precisam  saber  o  que  se  passa 

globalmente para coordenarem suas ações, nem tampouco aguardar ordens superiores. Ao 

invés  disso,  através  da  percepção  e  emissão  de  sinais  químicos,  elas  realizam ajustes 

constantes entre si sobre as condições favoráveis ou não do ambiente para a coleta de 

comida.

A estratégia 10, Não revelar uma estratégia vencedora, pode ser exemplificada pela 

dinâmica  das  relações  orientadas  pela  competição.  Quando  se  deseja  encontrar  um 

caminho mais eficiente para se atingir um fim e estar à frente daqueles que também estão 

tentando o mesmo, é vital que os outros não conheçam seus procedimentos. Esta precaução 

pode ser tipicamente tomada para a preservação de segredos industriais ou militares pelas 

nações que desejam manter seu poder econômico e decisório no cenário internacional.

A estratégia  11,  Acumular  recursos  raros  e  se  tornar  um  ponto  de  passagem  

obrigatória,  encontra ressonância nas atividades econômicas que se pautam pela lei  da 

oferta e da procura. Como exemplo, sugerimos os monopólios comerciais e o registro de 

patentes de produtos.

A estratégia  12,  Ignorar  um free-rider,  pode  ser  expressa  pela  exclusão  de  um 

membro de um grupo quando sua presença se torna indesejável. Impor sanções econômicas 

a  nações  que  não cumprem acordos  internacionais,  por  exemplo,  como o  caso  que  já 

exemplificamos sobre o Irã, é uma forma de rebaixar ou eliminar a participação de um 
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agente em um grupo.

A  estratégia  13,  Falar  muito,  irradiando  sua  situação  no  jogo  e  exigindo  

cooperação,  pode complementar o interesse de quem usa a estratégia  4.  No entanto,  a 

especificidade da estratégia 13 baseia-se na exposição generalizada do agente que a utiliza. 

Encontramos um exemplo de sua manifestação na campanha que o Brasil tem feito para 

firmar sua posição como ator internacional em ascensão. Com uma economia fortalecida e 

ativa  no  mercado  global,  o  país  agora  exige  participação  nas  decisões  internacionais. 

Críticas sugerem que o país tem procurado se manter no centro das atenções, fazendo tudo 

que está ao seu alcance para tal (Sotero, 2010).

Por último, a estratégia 14, Explorar jogadores com estratégias generosas, resume 

uma forma de oportunismo facilmente encontrada em nossas relações sociais do cotidiano. 

Quando  um  indivíduo  coopera  após  uma  solicitação  ou  simplesmente  oferece  ajuda 

espontaneamente, recorrer ao seu auxílio no futuro pode tornar-se constante se os custos 

requeridos ao solicitante forem mínimos ou nulos.

Contudo, conhecer estas estratégias não garante o bom desempenho de um jogador 

em uma situação de experimentação lúdica ou engajado em associações mais complexas 

como as que mencionamos acima de modo ilustrativo. As vantagens ou desvantagens de 

um movimento qualquer em um jogo dependem das transformações sempre imprevistas 

que  esse  movimento  poderá  desencadear  em  conjunto  com  as  ações  dos  outros 

participantes. A concatenação de estratégias e eventos, neste sentido, é o que nos interessa 

verificar para tentarmos compreender um pouco mais acerca da dinâmica que rege nossa 

versão sobre o fenômeno da cooperação.

Segundo West, Lebiere e Bothell (2005), os jogadores humanos tendem a buscar 

maximização ao invés da otimização subentendida pelas estratégias consideradas estáveis 

dentro do campo da Teoria dos Jogos. Jogadores otimizados seriam aqueles que pautam 

suas  escolhas  a  partir  de  probabilidades  fixas,  definidoras  de  estratégias  ideais  ou 

aproximadamente  ideais.  Quanto  aos  jogadores  que  adotam estratégias  maximizadoras, 

estes tenderiam a explorar as vulnerabilidades de seus oponentes, valorizando as oscilações 

específicas de um dado momento e ajustando-se a elas. Dessa forma, entende-se que as 

pessoas  estariam  mais  propensas  à  criatividade,  ao  raciocínio  e  à  aprendizagem  ao 

operarem  um  jogo,  flexibilizando  mais  do  que  enrijecendo  seu  espaço  de  ação. 
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Resumidamente, os jogadores ideais são aqueles que evitam a derrota, enquanto aqueles 

que buscam a maximização procuram ganhar o máximo que podem sob o risco de fracassar

O reconhecimento  dessas  características  permite  que  pensemos  que  a  interação 

entre dois jogadores humanos poderia estabelecer determinado equilíbrio, já que cada um 

se engajaria na busca recorrente de adequar seu comportamento a fim produzir melhores 

resultados na relação com o não menos mutante comportamento do outro. Porém, se isso 

não  ocorrer,  é   também  possível  que,  ao  invés  de  estabilidade,  a  interação  deflagre 

fenômenos de tipo caótico40. Em função disso, as simulações computacionais representam 

uma forma de estudar um processo demasiadamente complexo (West  et al,  2005) e de 

difícil descrição.

Para  tanto,  com base  nos  dados que coletamos com as  partidas  realizadas  com 

participantes humanos,  procuramos reproduzir, em um  software simulador, algumas das 

estratégias sobre as quais discutimos aqui. Na seção seguinte, apresentamos os resultados 

dos experimentos realizados com essa simulação.

Seguindo as ações dos jogadores virtuais 

Observar  a  evolução da  cooperação é  procurar  seguir  este  fenômeno como um 

mecanismo em transformação. Por isso, durante as partidas com o  Dilema da Floresta, 

provocamos os participantes humanos a nos dizer o que eles estavam fazendo com o jogo 

quando conversávamos em nossos momentos de tomada de consciência. A partir do que era 

discutido naquelas ocasiões, se provocados, os jogadores apresentavam novas formas de 

organização nas partidas seguintes, com base nas articulações que teciam com o software e 

com os outros jogadores. A variação nos modos de agir dos participantes era produto da 

problematização em torno de um fenômeno de propriedades mutantes. As construções de 

estratégias  apareceram  como  soluções  provisórias,  negociações  que  encontraram 

acolhimento na dinâmica dos grupos em que foram realizadas. Sendo assim, o desempenho 

40 Tratam-se daqueles sistemas que apresentam comportamento caótico para um observador. Segundo West 
et al (2005), é preferível empregar este termo com o cuidado de diferenciar os fenômenos do tipo caótico 
daqueles  considerados  genuinamente  caóticos,  caracterizados  pelo  fato  de  nunca  se  repetirem.  Sua 
existência está restrita às teorias matemáticas ou a sistemas físicos semelhantes.
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de  qualquer  jogador  adveio  de  uma  performance  forjada  no  contexto,  suscetível  às 

oscilações das situações das partidas que, a qualquer momento, poderia colocar em xeque 

as estabilidades supostamente bem sucedidas até então. 

Este aspecto nos mostrou o quanto uma estratégia pode parecer algo fugidio para 

um jogador interessado, o que nos fez ainda mais curiosos sobre seus modos de sucumbir 

ou escapar às muitas interferências presentes na situação de um jogo. Procuramos levar 

esta reflexão para a proposição de mais indagações acerca do fenômeno da cooperação 

com  montagem  de  uma  simulação  computacional.  Enquanto  o  estudo  minucioso  dos 

registros dos jogadores nos permitiu construir um panorama sobre as estratégias utilizadas, 

o  uso de um simulador  possibilitou a  criação de novas  combinações  com parte  destes 

mesmos dados. A vantagem oferecida pela simulação foi a de podermos acompanhar os 

movimentos de algumas estratégias na medida em que produziam novos efeitos em meio a 

configurações  diferentes.  Deste  modo,  a  versão  de  nosso  objeto  de  estudo  teve  mais 

condições para diferir e nos mostrar um pouco mais sobre seu modo de funcionamento.

Entretanto, estivemos cientes de que simular computacionalmente o fenômeno da 

cooperação não garantiria  dados mais  exatos  ou mais  organizados do que aqueles  que 

obtivemos  no  estudo  com  os  participantes  humanos.  Colocamo-nos  diante  do  mesmo 

problema que foi o de extrair  algum sentido da observação da complexidade de várias 

entidades  em  interação.  Nossa  aproximação  do  referido  fenômeno  se  valeu  das 

considerações  da  TAR  e  do  que  já  expusemos  acerca  dos  estudos  com  os  sistemas 

complexos e das simulações. Amparados pela disposição metodológica que assumimos, 

procuramos  manter  nossa  atenção  para  a  sequência  com  que  os  eventos  ocorreram e 

produziram  efeitos,  evitando  interpretações  essencialistas  demais  ou  afirmações 

generalizantes. Optamos por delimitar nosso foco de análise sobre o efeito de estratégias 

montadas, uma vez que tratam-se de movimentos engajados em sequências, que surgem 

sustentados por condições e produzem novas configurações, deflagrando mais eventos. Em 

função  disso  os  dados  tornam-se  verificáveis  em  condições  semelhantes  à  de  um 

laboratório, onde podemos reproduzir o fenômeno variando suas configurações possíveis e 

checando sua estabilidade.

Escolhemos  aquelas  estratégias  que  pudemos  razoavelmente  representar  com  a 

linguagem de programação do ambiente do  AF8.  Além dessas, adicionamos outras que 
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compõem o repertório  de  movimentos  possíveis  do  Dilema da Floresta.  Este  trabalho 

consistiu em traduzir, para uma linguagem de programação, alguns daqueles movimentos 

que foram apurados em nossa análise de dados das partidas, além dos que já existiam como 

funções acionáveis pela interface do jogo. Sendo assim, o desenvolvimento do simulador 

não se restringiu à experimentação das estratégias que emergiram nas partidas conduzidas 

com os participantes desta pesquisa.  Decidimos incluir outras com a finalidade de tornar o 

ambiente  simulado  mais  diversificado.  Optamos  assim,  por  não  fechar  o  espaço  de 

possibilidades  para  a  produção  de  efeitos  com  o  simulador.  Portanto,  as  estratégias 

escolhidas foram:

• Ignorar  os  outros  jogadores,  nem  cooperando,  nem  desertando 

diante de seus pedidos;

• Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro  

possui;

• Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um;

• Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida;

• Recorrer a fontes externas de acumulação de pontos;

a) Apanhar as frutas deixadas pela Toupeira; 

b) Apanhar a caixa presente deixada pelo Paraquedas.

 As estratégias adicionais foram:

• Pedir àquele com o qual se cooperou no passado;

• Fazer um pedido após a criação de frutos do outro;

• Considerar a fruta cujo nível é o mais baixo e pedi-la a qualquer  

um;

• Ser recíproco e atender a um pedido de alguém do qual se obteve  

um pedido atendido em algum momento;

• Ser recíproco, porém de memória limitada, e somente atender ao  

pedido daquele do qual se obteve o último pedido atendido;

• Desertar com aquele que não atendeu a um pedido anteriormente  

em algum momento;

• Desertar quando o tempo de vida estiver abaixo de 50%;
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• Desertar quando a fruta solicitada não for a fruta principal que se  

produz;

• Desertar qualquer pedido;

• Cooperar  espontaneamente  com  qualquer  indivíduo  de  modo  

aleatório;

• Cooperar espontaneamente com aquele do qual se obteve um pedido  

atendido anteriormente;

• Cooperar  espontaneamente  com  aquele  do  qual  se  obteve  

cooperação espontânea anteriormente;

• Cooperar espontaneamente com aquele que estiver com um nível  

baixo de energia;

• Cooperar espontaneamente com qualquer um após a renovação do  

própria fruta no estoque.

Para  melhor  visualização,  dispomos estas  estratégias  na  Tabela 9 abaixo 

agrupadas de acordo com suas categorias de ação.

Tabela 9 - Estratégias organizadas conforme categoria de ação

Categoria Estratégia

Pedir 1) Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro 
possui;
2) Considerar a fruta cujo nível é o mais baixo e pedi-la a qualquer um;
3) Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida;
4) Pedir àquele com o qual se cooperou no passado;
5) Fazer um pedido após a criação de frutos do outro;
6) Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um.

Atender a 
pedido

7) Ser recíproco e atender a um pedido de alguém do qual se obteve um 
pedido atendido em algum momento;
8) Ser recíproco, porém de memória limitada, e somente atender ao pedido  
daquele do qual se obteve o último pedido atendido.

Desertar 9) Ignorar os outros jogadores, nem cooperando, nem desertando diante de 
seus pedidos;
10) Desertar com aquele que não atendeu a um pedido anteriormente em 
algum momento;
11) Desertar quando o tempo de vida estiver abaixo de 50%;
12) Desertar quando a fruta solicitada não for a fruta principal que se  
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produz;
13) Desertar qualquer pedido.

Cooperar 
espontanea
mente

14) Cooperar espontaneamente com qualquer indivíduo de modo aleatório;
15) Cooperar espontaneamente com aquele do qual se obteve um pedido 
atendido anteriormente;
16) Cooperar espontaneamente com aquele do qual se obteve cooperação 
espontânea anteriormente;
17) Cooperar espontaneamente com aquele que estiver com um nível baixo  
de energia;
18) Cooperar espontaneamente com qualquer um após a renovação do 
própria fruta no estoque.

Acumular 
pontos 
extras

19) Recorrer a fontes externas de acumulação de pontos
      a) Apanhar as frutas deixadas pela Toupeira; 
      b) Apanhar a caixa presente deixada pelo Paraquedas.

O simulador utiliza os mesmos valores para as variáveis de configuração do Dilema 

da Floresta, porém, como não se trata de um software que depende da operação de pessoas 

para produzir dados, cada estratégia possui uma probabilidade inicial de 50% de chance de 

ser executada quando as condições para tal forem satisfeitas. Desertar ou atender a um 

pedido,  por  exemplo,  só  ocorre  se  houver  uma solicitação.  Nesta  ocasião,  o  software 

realiza  um sorteio  automático  para  decidir  qual  estratégia  irá  utilizar  entre  aquelas  da 

categoria  Atender a pedido. Em seguida, irá decidir se irá executar a estratégia escolhida 

com base na probabilidade de 50% a que nos referimos acima. Do mesmo modo, só é 

possível utilizar uma estratégia da categoria  Acumular pontos extras se a Toupeira ou o 

Paraquedas aparecerem. O mesmo ocorre para as demais categorias de ação.

Quando  o  ambiente  de  simulação  satisfizer  as  condições  de  execução  de  uma 

estratégia  qualquer  para um jogador,  um sorteio é  realizado para determinar  se haverá 

execução ou não, como no ato de jogar para o alto uma moeda e esperar o resultado: cara 

ou  coroa.  Porém,  o  valor  básico  de  probabilidade  de  50%  poderá  ser  alterado 

automaticamente para aquelas estratégias mais bem sucedidas no decorrer de uma partida. 

Trata-se  de  um  dos  aspectos  de  nossa  proposta  de  utilização  dos  Algoritmos 

Evolucionários.

Em um movimento  errático,  no  início  de  cada  série  de  partidas  simuladas,  os 

jogadores virtuais contavam com a probabilidade básica para o uso de qualquer estratégia. 
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Para  cada  série,  adotamos  um critério  de  evolução  da  probabilidade  de  uso  daquelas 

estratégias mais utilizadas pelo vencedor. Para tanto, ao final de cada partida, o número de 

vezes em que cada estratégia foi utilizada é somado ao valor da probabilidade básica de 

execução de 50%. Sendo assim, se a estratégia Desertar qualquer pedido foi utilizada três 

vezes pelo ganhador, sua nova probabilidade de ocorrência será de 53%.

A memória funcional que define a lógica de reciprocidade da interação entre os 

jogadores  não  é  mantida  entre  as  partidas.  Deste  modo,  se  o  personagem  Lobo  não 

cooperou com o Tamanduá na primeira partida, esta informação não estará mais presente 

na partida seguinte.

O número de partidas realizadas foi determinado pelo próprio simulador, que não 

permite mais evoluções quando o acúmulo de pontos pelos jogadores atinge um equilíbrio, 

impossibilitando a determinação de um vencedor.  Simulamos três séries distintas cujos 

resultados relatamos abaixo. Para a simulação de cada série, executamos o simulador três 

vezes, o que produziu três sequências de partidas. Selecionamos aquela sequência mais 

longa para análise. Apresentamos a seguir o relato dos resultados obtidos.

Série 1 – Evolução da probabilidade de ocorrência das estratégias mais utilizadas 

para o grupo de jogadores

A  cada  partida  desta  série  de  simulações,  aumentamos  a  probabilidade  de 

ocorrência das estratégias mais utilizadas pelo vencedor e distribuímos os novos valores a 

todos os jogadores como atualização da frequência de seus movimentos. A Figura 7 abaixo 

apresenta a ordem de colocação dos personagens nas quatro partidas.
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Figura  7.  Ordem  de  colocação  dos  personagens  em  cada 
partida. 

Considerando que a evolução da frequência de uso das estratégias decorre 

de uma espécie de aprendizagem, ainda que rudimentar por parte dos agentes simulados, 

torna-se interessante analisar a conservação do desempenho dos jogadores em mais de uma 

partida consecutiva após a evolução. Esta delimitação de análise leva em conta o fato de 

que, na Série 1, a cada nova configuração da probabilidade de execução dos movimentos, a 

distribuição dos valores no grupo operou uma renovação no repertório de ação de todos os 

jogadores simetricamente. Por conseguinte, todos jogaram com as mesmas chances, porém, 

permitindo a emergência de novas soluções, que poderiam se estabilizar ou não.

Na  Figura  7 acima,  observamos  uma  ligeira  estabilização  na  conservação  da 

segunda posição pelo personagem Lobo na passagem da primeira para a segunda partida. 

No entanto, como o resultado da primeira partida não decorre de evolução da frequência 

dos movimentos, a igualdade das posições desse personagem nos dois momentos é fruto do 

acaso.  Sua  colocação na  segunda partida  pode estar  mais  correlacionada à  posição  do 

personagem Jacaré,  já que é o primeiro colocado que fornece os novos valores para a 

evolução das probabilidades de ocorrência das estratégias na configuração das simulações 

da Série 1. 

As  Figuras 8  e 9 abaixo demonstram que os resultados da primeira evolução das 

estratégias  produziu  dados  muitos  dispersos,  sobre  os  quais,  é  difícil  indicarmos  uma 

tendência  geral.  No  entanto,  a  comparação  dos  registros  dos  vencedores  da  terceira  e 

quarta  partidas,  nas  Figuras  10 e  11,  apresentam  semelhanças  que  apontam  para  um 

movimento de delimitação.

Figura  8.  Uso  das  estratégias  na  primeira  partida  pelo 
personagem Jacaré.
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Figura  9.  Uso  das  estratégias  na  segunda  partida  pelo 
personagem Pato.

As Figuras 10 e 11 nos permitem verificar em detalhes as estratégias que tiveram 

suas frequências aumentadas entre a terceira e quarta partida na ação do personagem Sapo.

Figura  10.  Uso  das  estratégias  na  terceira  partida  pelo 
personagem Sapo.

Figura  11.  Uso  das  estratégias  na  quarta  partida  pelo 
personagem Sapo.
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Comparando-se as Figuras 10 e 11, verificamos certa estabilidade nas estratégias 1, 

Pedir  somente  aquilo  do  qual  se  tem  relativa  certeza  de  que  o  outro  possui,  3,  Se 

solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida, e 6, Realizar o máximo de pedidos  

possível e a qualquer um.  Por outro lado, as estratégias  4,  Pedir àquele com o qual se  

cooperou no passado e  8,  Ser recíproco, porém de memória limitada, e somente atender  

ao pedido daquele do qual se obteve o último pedido atendido, não foram utilizadas em 

nenhuma das partidas. Embora a ausência dessas duas últimas estratégias sugira falta de 

cooperação  do  personagem  Sapo  para  com  os  outros  jogadores,  as  estratégias  de 

cooperação espontânea  14,  Cooperar espontaneamente com qualquer indivíduo de modo  

aleatório,  16,  Cooperar  espontaneamente  com  aquele  do  qual  se  obteve  cooperação 

espontânea  anteriormente e  18,  Cooperar  espontaneamente  com qualquer  um após  a  

renovação do própria fruta no estoque foram utilizadas nas duas partidas.

Quanto  aos  movimentos  de  deserção,  observamos  diminuição  na  estratégia  10, 

Desertar com aquele que não atendeu a um pedido anteriormente em algum momento. 

Porém, nesta mesma categoria de estratégias, houve manutenção do número de ocorrências 

da estratégia 9,  Ignorar os outros jogadores, nem cooperando, nem desertando diante de  

seus pedidos e da estratégia 13,  Desertar qualquer pedido. Detectamos também um ligeiro 

aumento nas estratégias 11, Desertar quando o tempo de vida estiver abaixo de 50% e 12, 

Desertar  quando  a  fruta  solicitada  não  for  a  fruta  principal  que  se  produz. 

Aparentemente, tais dados indicam que a evolução das estratégias encontra estabilidade no 

protecionismo. 

Já os registros de tentativas de acúmulo de pontos extras (estratégias 19a e 19b) não 

foi tão expressivo como mostram as Figuras 9 a 11. No entanto, a maior frequência de uso 

aparece para a estratégia 19b, Apanhar a caixa presente deixada pelo Paraquedas.

Conclusões preliminares

Os  resultados  das  simulações  da  Série  1 apontam  para  uma  organização  mais 

dispersa  das  estratégias  nas  primeiras  partidas.  Distribuir  os  movimentos  vencedores  a 

todos os jogadores a cada etapa pode ser uma forma de manter iguais as condições do jogo, 

o que exige um novo trabalho de delimitação na etapa seguinte.

135



Em função  da  dificuldade  de  se  definir  uma tendência,  pode  ser  que  ocorra  a 

precipitação de um equilíbrio. Essa observação advém do fato de que a Série 1 não obteve 

mais do que quatro partidas com vencedores. Além disso, é possível que a organização 

final  do  comportamento  dos  jogadores  virtuais  seja  baseada  em  estratégias 

predominantemente protecionistas.

Série 2 – Evolução pelo aumento da probabilidade de ocorrência das estratégias mais 

utilizadas para um único jogador

Nesta  série  de  simulações,  a  cada  partida,  aumentamos  a  probabilidade  de 

ocorrência dos movimentos mais utilizados pelo vencedor e atribuímos os novos valores 

apenas ao repertório de estratégias deste personagem. Em reflexão sobre as consequências 

lógicas decorrentes  das configurações  utilizadas nas simulações desta  série,  precisamos 

considerar que,  no decorrer do tempo,  somente os jogadores que ocuparam o primeiro 

lugar tiveram a frequência de suas estratégias alterada. Além disso, se houvesse repetição 

de algum jogador na posição do primeiro colocado, uma nova evolução usaria como base 

os  dados  já  evoluídos  anteriormente,  reforçando  ainda  mais  a  ocorrência  daqueles 

movimentos que se tornaram mais frequentes.

Figura  12.  Evolução  temporal  da  variação  das  posições  dos  personagens 
durante nove partidas.

A  Figura 12 mostra  como ocorreu a  evolução na distribuição das  posições  dos 

personagens  durante  nove partidas.  É  possível  perceber  que  a  maioria  dos  vencedores 
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obteve quedas drásticas em suas posições nas partidas que sucederam à sua colocação em 

primeiro  lugar.  Podemos  levar  em  consideração  que  este  ocorrido  possa  ter  sido 

ocasionado pela diminuição da variabilidade no uso das estratégias pelos jogadores que 

venceram. Ao utilizar mais frequentemente as estratégias selecionadas pelo mecanismo de 

evolução, o jogador poderia encontrar um ambiente de estratégias mais variado do que 

dispõe  em  seu  próprio  repertório  de  ação.  Isso  pode  ser  observado  na  trajetória  do 

personagem Tamanduá  que,  sendo  o  primeiro  vencedor  da  série,  só  conseguiu  atingir 

colocações  mais  altas  na  segunda  metade  do  tempo  da  simulação.  Nesta  fase,   este 

personagem não era o único a contar com um repertório delimitado pela evolução.

Por  outro  lado,  é  preciso  considerar  o  valor  do  aumento  da  probabilidade  das 

estratégias como uma forma de se atingir certa estabilidade. Em comparação com aqueles 

jogadores que nunca ganharam, e portanto nunca evoluíram, a maioria dos vencedores 

obteve a primeira colocação novamente. Este efeito ocorreu com os personagens Lobo, 

Jacaré  e  Pato.  Este  último,  apresentou  estabilidade  ainda  mais  notável  variando  suas 

posições  entre  o  primeiro  e  o  terceiro  lugar  após  sua  evolução.  Pode-se  pensar  que  a 

predominância de personagens jogando com estratégias especializadas tenha dificultado a 

ascensão do Sapo entre a sexta e a oitava partida. O mesmo parece ter ocorrido com a 

Onça, que só venceu a nona partida como efeito de movimentos forjados ao acaso. 

Para entendermos melhor como ocorreu a estabilidade das estratégias durante as 

simulações, podemos comparar trajetórias de jogadores diferentes a procura de dados que 

esclareçam um pouco mais os desvios tomados por cada um na execução de suas ações. 

Para esta proposta, escolhemos o Sapo e o Pato por serem dois personagens que parecem 

ter  desenvolvido  movimentos  suficientemente  distintos  para  uma  análise  comparativa, 

conforme observa-se na Figura 12. Todavia,  salientamos que quanto mais distantes forem 

a colocação desses jogadores em uma partida, mais riscos corremos de empreendermos 

uma análise  assimétrica  sobre  seus  efeitos  nas  simulações.  Trata-se  de  considerar  que 

quando o tempo de permanência de dois jogadores em uma mesma partida não é igual, a 

diferença da frequência de execução de suas estratégias pode aparecer como decorrente 

desse tempo de participação mais do que dos demais efeitos de uma partida.  Portanto, 

seguimos com a comparação das partidas em que esses dois personagens estiveram mais 

próximos, como é o caso da terceira (Figura 13), quarta (Figura 14), sexta (Figura 15) e 
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oitava (Figura 16) partidas. 

Figura 13.  Uso das  estratégias  pelos  personagens  Sapo e  Pato  na terceira 
partida.

Para contornarmos o problema da análise assimétrica sobre a qual nos referimos 

acima, olhemos para aquelas estratégias que, em contraste com os dados do Pato, foram 

mais utilizadas pelo Sapo, que passou menos tempo em jogo. 

A estratégia  9,  Ignorar  os  outros  jogadores,  nem cooperando,  nem desertando  

diante  de  seus  pedidos,  foi  utilizada  mais  vezes  pelo  Sapo na  terceira,  sexta  e  oitava 

partidas. Ela pode ser vantajosa por conter a saída de recursos porém, o jogador que a 

utiliza corre o risco de não levar as vantagens da reciprocidade cooperativa. Conforme 

mostram as Figuras 13, 15 e 16, trata-se de uma disposição menor no comportamento do 

Pato, o jogador de estratégias evoluídas.

Podemos pensar na estratégia 13, Desertar qualquer pedido, como um movimento 

capaz de produzir efeitos semelhantes na situação do jogador diante de seus pares. Em 

análise  das  Figuras  13,  15 e  16,  pode-se  verificar  que  houve pouca  tendência  de sua 

utilização pelo Pato em comparação com o Sapo.

Figura  14.  Uso  das  estratégias  pelos  personagens  Sapo  e  Pato  na  quarta 
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partida.

Figura  15.  Uso  das  estratégias  pelos  personagens  Sapo  e  Pato  na  sexta 
partida.

Figura  16.  Uso  das  estratégias  pelos  personagens  Sapo  e  Pato  na  oitava 
partida.

Na  categoria  das  estratégias  para  a  efetuação  de  pedidos,  observamos  que  a 

estratégia 1,  Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro possui, 

foi  executada  mais  vezes  pelo  Sapo  do  que  pelo  Pato  no  decorrer  das  partidas  que 

escolhemos  analisar.  Apesar  ser  uma  forma  de  reduzir  a  possibilidade  de  deserção,  a 

estratégia  1 só  poderá  ser  desvantajosa  se  o  seu  uso  frequente  consolidar  um tipo  de 

interação no qual a situação do solicitado é mais valorizada do que a do solicitante. Às 

vezes,  poderá ser  mais eficiente  recorrer  à  estratégias  que primam pela atual  condição 

daquele que realiza um pedido, como é o caso da estratégia  2,  Considerar a fruta cujo  

nível é o mais baixo e pedi-la a qualquer um. Esta última, embora não apresente diferença 

relevante  na  frequência  de  seu  uso  entre  os  dois  personagens  analisados  aqui,  esteve 

razoavelmente presente no repertório de ação do Pato que, por sua vez, teria aparentemente 

mais  chances  de  acumular  ganhos  com seu  uso,  dado  a  sua  maior  disposição  para  a 
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cooperação, estando portanto menos vulnerável a deserções.

A Figura 17 mostra que nas ações do personagem Pato, que manteve uma posição 

mediana nas colocações do jogo (Figura 12), alguns movimentos de deserção realizados 

tenderam à estabilização em valores relativamente baixos. Isso pode ser observado a partir 

da  quarta  partida,  quando este  personagem obteve  a  primeira  evolução.  Apesar  de,  na 

quinta partida, ter acumulado cinco deserções por meio da estratégia 9,  Ignorar os outros 

jogadores, nem cooperando, nem desertando diante de seus pedidos, este jogador registrou 

certa estabilidade na execução das estratégias 11, Desertar quando o tempo de vida estiver  

abaixo de 50%,  12,  Desertar quando a fruta solicitada não for a fruta principal que se  

produz e 13, Desertar qualquer pedido. Além disso, a estratégia 10,  Desertar com aquele  

que não atendeu a um pedido anteriormente em algum momento, que atinge o maior valor 

na última partida, é um movimento de reciprocidade e não necessariamente de exploração. 

Estes dados parecem sugerir que é possível manter um posição de relativa vantagem sem 

que para isso, seja necessário aumentar progressivamente o uso de estratégias de deserção.

Figura  17.  Uso  das  estratégias  de  deserção  pelo  Pato  no  decorrer  das 
partidas.

Conclusões preliminares

A  delimitação  das  estratégias  através  da  evolução  produziu  jogadores  que, 

especializados,  encontraram  ambientes  mais  complexos  e  resistentes  do  que  suas 

estratégias nas partidas seguintes. Este fato sugere que a variabilidade de movimentos pode 

estar associada ao desempenho de um jogador. Ao mesmo tempo, manter uma performance 

mediana no jogo, com colocações relativamente altas, pode exigir estabilidade no uso das 

estratégias de deserção, procurando-se manter um equilíbrio entre o desertar e o cooperar. 
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O excesso de deserções poderá afastar possíveis cooperadores no futuro.

Série 3 – Alternância da evolução das estratégias para o grupo e o vencedor.

Nesta série de simulações, utilizamos os procedimentos de evolução da Série 1 e 2 

alternadamente.  Para  tanto,  após  a  primeira  simulação  com  o  valor  básico  para  a 

probabilidade de execução, realizamos treze partidas subsequentes. A partir da segunda, 

começamos a alternar o tipo de evolução no decorrer da execução da série. Dessa forma, 

nas partidas de números pares, as estratégias foram simuladas com o critério de evolução 

empregado  na  Série  1,  em  que  todos  os  jogadores  recebem  os  novos  valores  da 

probabilidade das estratégias mais utilizadas na partida anterior. As partidas de números 

ímpares foram evoluídas segundo o critério da Série 2, atribuindo-se os novos valores de 

probabilidade apenas às estratégias do vencedor da partida anterior.

Esta alternância entre a evolução do repertório de ação de um único jogador e de 

todo  o  grupo  foi  uma  forma  que  adotamos  para,  ora  espalharmos,  ora  isolarmos  as 

estratégias enquanto estas se adaptavam às condições do ambiente. Devemos salientar que 

o foco de problematização deste procedimento não recai sobre os jogadores, mas sobre os 

tipos de movimentos e sua resistência às incertezas do ambiente. Quando as estratégias 

evoluídas são herdadas por todos os jogadores, estes podem submetê-las a mais testes e, 

como consequência, reforçar ou reduzir a frequência de seu uso. Na ocasião em que apenas 

um  jogador  é  escolhido  para  utilizá-las,  tem-se  a  oportunidade  de  verificar  se  essas 

estratégias serão capazes de preservar seu desempenho diante das demais.

Figura  18.  Evolução  das  estratégias  para  a  realização  de 
pedidos utilizadas pelos vencedores no decorrer das partidas. 

A Figura 18 sintetiza a evolução do uso das estratégias para a efetuação de pedidos 
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utilizadas pelos vencedores no decorrer  das partidas.  É possível observar  que,  desde o 

início, as estratégias mais utilizadas foram 2, Considerar a fruta cujo nível é o mais baixo  

e pedi-la a qualquer um;  3, Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida; e 

6, Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um. Porém, nota-se que a estratégia 

2 parece ganhar força enquanto a estratégia  3 torna-se menos frequente. A estratégia  6 

também  reduz  sua  ocorrência  nas  três  últimas  partidas,  interrompendo  seu  padrão 

oscilatório  enquanto  seus  valores  se  aproximam  daqueles  da  estratégia  3.   Esta 

transformação nos dados parece indicar a passagem de um estado menos discriminativo 

para outro mais discriminativo, uma vez que a estratégia  2 atenta para a preservação do 

nível de energia do jogador, delimitando as solicitações em função do que interessa para 

manter sua sobrevivência.

Algo semelhante pode ser dito sobre a frequência reduzida das estratégias 1, Pedir  

somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro possui. Trata-se de observar 

que  esta  estratégia   baseia-se  na  situação  do  outro  como  critério  de  execução.  Sua 

capacidade discriminativa atua, portanto, de modo menos egoísta do que a estratégia  2. 

Parece ser este  mesmo aspecto que condicionou as mudanças observadas nas estratégias 3 

e 6 como descrevemos acima.  

A  estratégia  5,  apesar  de  apresentar  baixa  frequência  de  uso,  teve  relativa 

estabilidade até a décima partida. Não podemos desprezar sua importância na comparação 

com as estratégias mais utilizadas pois sua ocorrência está associada à criação de frutos, 

evento que acontece com frequência uniforme durante uma partida.

Já a estratégia 4, Pedir àquele com o qual se cooperou no passado, embora também 

tenha sido planejada para considerar a especificidade do outro jogador para ser executada, 

está restrita à condição de se ter cooperado ou não com o indivíduo solicitado em resposta 

a um pedido. Esta limitação pode também ser observada na análise da  Figura 19,  que 

mostra que as estratégias  7,  Ser recíproco e atender a um pedido de alguém do qual se  

obteve um pedido atendido em algum momento e  8,  Ser recíproco, porém de memória  

limitada, e somente atender ao pedido daquele do qual se obteve o último pedido atendido 

foram muito pouco utilizadas.
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Figura  19.  Evolução  das  estratégias  de  cooperação 
(atendimento  a  pedidos)  utilizadas  pelos  vencedores  no 
decorrer das partidas. 

As estratégias de cooperação espontânea, entretanto, foram mais utilizadas, como 

mostra a Figura 20 a seguir. Particularmente, a estratégia 16, Cooperar espontaneamente  

com aquele do qual se obteve cooperação espontânea anteriormente, nunca registrou um 

valor  igual  a  zero,  além  de  ter  atingido  o  pico  mais  alto  em  uma  das  partidas  em 

comparação  com  as  outras.  Além  disso,  vale  observar  que  trata-se  de  uma  estratégia 

pautada pelo critério da reciprocidade. Um desempenho com semelhante regularidade só 

foi  obtido  pela  estratégia  18, Cooperar  espontaneamente  com  qualquer  um  após  a  

renovação do própria fruta no estoque.

A baixa frequência de uso da estratégia 15, Cooperar espontaneamente com aquele  

do qual se obteve um pedido atendido anteriormente, nos faz supor que os movimentos de 

cooperação  baseados  na  solicitação  estiveram  escassos  durante  a  as  partidas.  Mesmo 

assim, o caráter generoso das estratégias  14,  Cooperar espontaneamente com qualquer  

indivíduo de modo aleatório e 17, Cooperar espontaneamente com aquele que estiver com  

um nível baixo de energia, não manteve em níveis altos de ocorrência.
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Figura 20. Evolução das estratégias de cooperação espontânea 
utilizadas pelos vencedores no decorrer das partidas. 

A frequência de uso da maioria das estratégias de deserção (Figura 21) parece  ter 

tendido ao declínio no decorrer das partidas. Isso pode ser dito como leitura do que ocorreu 

com as estratégias 10, Desertar com aquele que não atendeu a um pedido anteriormente  

em algum momento,  11,  Desertar quando o tempo de vida estiver abaixo de 50%  e 12, 

Desertar quando a fruta solicitada não for a fruta principal que se produz. Mesmo assim, 

estas  estratégias,  com exceção da estratégia  de número  11,  parecem ter  desempenhado 

papel  importante  para a  sobrevivência do vencedor já  que oscilam em uma frequência 

razoável até a metade da série de simulações.

Figura  21.  Evolução  das  estratégias  de  deserção  utilizadas 
pelos vencedores no decorrer das partidas. 

O mesmo movimento descendente não se verifica para as estratégias 9, Ignorar os  

outros  jogadores,  nem  cooperando,  nem  desertando  diante  de  seus  pedidos; e  13, 

Desertar qualquer pedido, que atingem picos de utilização enquanto as outras diminuem. 
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Figura 22. Evolução das estratégias utilizadas pelos vencedores 
na tentativa de se recorrer à acumulação de pontos extras no 
decorrer das partidas. 

Quanto às estratégias baseadas nas tentativas de acumulação de pontos extras, a 

estratégia 19a, Apanhar as frutas deixadas pela Toupeira, parece ter sido mais estável do 

que a estratégia 19b, Apanhar a caixa presente deixada pelo Paraquedas. Esta observação 

baseia-se no fato de que a estratégia 19b atingiu o valor zero mais vezes do que a estratégia 

19a. Além disso, esta última oscilou entre valores mais próximos do que ocorreu com a 

estratégia 19b.

Conclusões preliminares

Os dados das simulações conduzidas na  Série 3 demonstram que, com  jogadores 

não humanos, poderá haver discriminação no uso de estratégias que usam como critério a 

situação  do  próprio  utilizador  em  detrimento  daquela  do  parceiro  da  interação.  Tal 

discriminação poderá conduzir ao emprego de movimentos mais egoístas/protecionistas. 

No entanto, a reciprocidade cooperativa poderá surgir se houver mecanismos que procurem 

observar as condições do ambiente para a tomada de decisão, como foi o caso do uso de 

algumas  estratégias  de  cooperação  espontânea.  Embora  a  aprendizagem tenha  surgido 

como  uma  nítida  diferenciação  no  uso  de  estratégias,  o  número  de  partidas  que 

antecederam à partida final sugere que os procedimentos adotados para as simulações da 

Série 3 exigem mais tempo para o estabelecimento de um equilíbrio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme as orientações metodológicas que procuramos seguir no percurso desta 

pesquisa, uma proposta de estudo amparada pela TAR visa acompanhar a fabricação de um 

fenômeno  enquanto  este  se  desdobra  em  novas  controvérsias  ao  ser  transportado  e 

traduzido na imprevisibilidade das conexões estabelecidas ou desfeitas entre humanos e 

não  humanos.  Ao  dispormos  de  um  jogo  e  de  uma  simulação  como  dispositivos 

experimentais,  corremos o risco proposital  de deixar que tais artefatos não se fizessem 

como recursos inquestionáveis para o cumprimento da tarefa de coletar dados. Ao invés 

disso, tentamos colocá-los no centro dos problemas que investigamos, lançando luz sobre 

sua participação na versão do fenômeno da cooperação que conseguimos produzir. Como 

resultado, o modo como nos preparamos para responder às nossas perguntas foi sofrendo 

ajustes cabíveis e necessários para efetivarmos articulações com nosso objeto de estudo. 

Os  próprios  artefatos  que  utilizamos  estiveram  sujeitos  a  desvios  e  transformações, 

imprevisíveis na ocasião em que ainda eram apenas projetos.

Para tanto, contamos com a participação autônoma de nossos pesquisados para nos 

indicar a qualidade das perguntas que fazíamos. As críticas direcionadas ao funcionamento 

do jogo foram cruciais para que negociássemos possíveis modificações  no software, a fim 

de  intensificarmos  sua  articulação  com  os  jogadores  e  com  nossos  interesses  de 

investigação.  Ao  retirarmos  o  mecanismo de  punição  que  diminuía  o  saldo  de  pontos 

daqueles que não tinham seus pedidos atendidos, pudemos verificar que a criatividade foi 

mais frequente e diversificada.

O Dilema da Floresta superou algumas de nossas expectativas quando percebemos 

que  os  participantes  se  divertiam  enquanto  o  jogavam.  Sua  participação,  portanto,  se 

baseou mais na espontaneidade do que na obrigação de produzir dados científicos. Este 

aspecto corrobora a noção de que os jogos eletrônicos e os mundos virtuais podem ser 

eficientes  ferramentas  para  o  estudo de fenômenos sociais,  conforme apresentamos  no 

Capítulo II desta pesquisa (Bainbridge, 2007; Nardi & Harris, 2006; Lofgren & Fefferman, 

2007;  Ducheneaut,  Yee,  Nickell,  & Moore,  2004; 2006; Nardi  & Harris,  2006; Roque, 

2005). 
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A diversão,  entretanto,  era apenas  um aspecto acessório favorável que ajudou a 

ensejar o trabalho dos jogadores em grupo. Em nosso interesse de produzir conhecimento 

sobre um fenômeno de proporções interdisciplinares como o da cooperação, o jogo foi um 

pretexto  para  reunirmos  pessoas  ao  redor  de  uma  tarefa.  Embora  as  perdas  e  ganhos 

possíveis no mecanismo do jogo não passassem de meros sinais visuais aos olhos dos 

jogadores, a crescente articulação destes com a interface do  software  e com os demais 

participantes parecia alcançar outros níveis de complexidade no decorrer das partidas. A 

sensibilidade de um jogador para com o personagem que controlava poderia progredir ao 

ponto em que o sentido atribuído a um desenho na tela desencadeava ações de efeitos 

recíprocos  para  seus  autores.  Consequentemente,  a  crença  de  que  uma  brincadeira 

produziria  um  cenário  suficientemente  lúdico  e  com  consequências  leves  para  os 

indivíduos  participantes  foi  desfeita  quando  presenciamos  interações  pautadas  pelo 

sarcasmo, pela denúncia e as vezes até por constrangimentos entre os jogadores. 

Nos encontros que realizamos para a condução das partidas, presenciamos formas 

de expressão que, embora ancoradas em um contexto lúdico, encontram ressonância em 

outros modos de associação presentes na sociedade. A emergência de conflitos e atitudes 

tipicamente  referidos  à  complexidade  da  organização  política  e  social,  por  exemplo, 

apareceram  como  mecanismos  semelhantes  aos  que  observamos  nos  resultados  desta 

pesquisa.  A  construção  de  estratégias  de  cooperação/competição  observada  nos 

experimentos com nosso jogo pode se articular a formas de agir que, por questões éticas e 

de  escala,  seriam  impossíveis  de  serem  experimentadas  com  a  mesma  liberdade  e 

praticidade que tivemos na realização desta pesquisa. 

O papel de alguns construtos comuns encontrados nos estudos sobre a cooperação 

puderam ser avaliados como montagens dinâmicas e provisórias, sem que tivéssemos que 

recorrer a explicações essencialistas sobre supostas bases que sustentariam sua emergência 

como  fenômenos.  Vimos  o  egoísmo,  por  exemplo,  como  possibilidade  decorrente  de 

muitos  efeitos,  e  não  como  disposição  individual  inata.  O  agir  egoisticamente  só  se 

apresentou como relevante quando os próprios grupos assim o consideravam no relato das 

consequências que sofriam e das ações que executavam. Como a estabilidade de uma ação 

recorrente dependia de interesses coletivamente partilhados, o egoísmo só poderia surgir e 

se manter na performance de uma estratégia como fruto de um acordo realizado em grupo. 
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Dessa forma, o jogador egoísta, definido como aquele indivíduo que só age em próprio 

benefício, só passaria a existir se fosse identificado como tal na descrição sempre variável 

de seus pares.

A reciprocidade não nos pareceu um fenômeno predominante nas relações travadas 

entre  os  jogadores.  Ser  recíproco  às  vezes  poderia  ser  mais  prejudicial  para  o 

estabelecimento da fiabilidade entre os parceiros de jogo. Não agir reciprocamente, em 

determinadas situações, era um modo de tentar corrigir padrões indesejáveis de interação 

ou até mesmo uma forma de parecer imprevisível aos olhos do outro. Além disso, optando-

se pela reciprocidade ao interagir com um grupo, os jogadores enfrentavam a dificuldade 

de terem que identificar constantemente os parceiros mais ou menos cooperativos para 

tomarem suas decisões, o que nem sempre podia ser feito sem erros.

Por outro lado, a construção de laços relativamente estáveis com outros jogadores 

pareceu ser uma vantagem nos grupos em que os outros participantes optavam por agir 

individualmente.  Por  contraste,  a  formação  de  subgrupos  esteve  correlacionada  à 

possibilidade de trocas  comunicativas  entre  indivíduos fisicamente  mais  próximos.  Em 

função dessa proximidade, os jogadores que passavam mais tempo recorrendo ao auxílio 

mútuo por meio da comunicação externa aos mecanismos do jogo, tinham mais chances de 

garantir o desenvolvimento da reciprocidade cooperativa. Porém, os benefícios de se poder 

contar com as interações de um subgrupo só eram possíveis quando um jogador era ao 

mesmo tempo capaz de fidelizar outros em um grupo reduzido e interagir com o grupo 

geral, variando os parceiros de interação e coletando mais recursos para trocar.

Não verificamos diferenças entre as partidas em que os jogadores podiam monitorar 

seu  tempo  de  vida  em relação àquelas  em que eles  não  podiam fazê-lo.  Embora  esta 

distinção  seja  apontada  por  Axelrod  (1984a)  como  determinante  para  a  existência  de 

movimentos  cooperativos,  podem ser necessários mais experimentos com o  Dilema da 

Floresta a fim de empreendermos análises mais pormenorizadas sobre este efeito.

No  entanto,  uma  diferença  notável  que  exerceu  efeitos  sobre  a  frequência  de 

cooperações  dos  jogadores  está  associada  à  revelação  das  estratégias  utilizadas  pelos 

vencedores.  Relatar  o  que  é  feito  para  se  ganhar  um  jogo  pode  atrair  deserções  e 

desestabilizar estratégias ganhadoras, o que se assemelha à proposição de Back e Flache 

(2006) sobre a diminuição da frequência de cooperações em um grupo aos indivíduos que 
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se destacam como interessados em levar vantagem. O mesmo pareceu ocorrer em nosso 

estudo entre jogadores que usaram estratégias mais protecionistas ou generosas. 

Em  nossos  resultados,  a  generosidade  não  aparece  como  regra.  No  entanto, 

observamos que só é possível ser bem sucedido o jogador generoso que não se deixar 

explorar  por  free-riders.  Ser  menos  punitivo  não  garante  que  se  irá  receber  mais 

cooperações no futuro como recompensa.

O  uso  de  um  simulador  para  avançarmos  na  compreensão  do  fenômeno  da 

cooperação, nos mostrou que movimentos de jogadores humanos podem ser traduzidos nas 

ações de agentes virtuais para a construção de modelos dinâmicos geradores de inscrição. 

Ao lidarmos com dados móveis, coletados por um banco de dados durante as partidas com 

o Dilema da Floresta, parte destes foram estabilizados em estratégias construídas com um 

uma  linguagem  de  programação.  Como  resultado,  adquirimos  um  instrumento  para 

recombiná-los  e  avaliar  seus  efeitos  em meio  à  complexidade  presente  nas  interações 

simuladas de um grupo. 

A execução de estratégias pelos jogadores do software propiciou a emergência de 

níveis diferenciados de organização mediante um mecanismo simples de aprendizagem. 

Entre os resultados, observamos que quando as mesmas estratégias são partilhadas entre os 

jogadores,  pode  ser  mais  fácil  a  ocorrência  de  um  equilíbrio  interativo,  em  que  a 

delimitação de um vencedor recorrente é mais difícil. No entanto, em condições diferentes, 

as estratégias escolhidas tendo com o critério sua estabilidade evolutiva, são discriminadas 

quanto  à  base  lógica  da  qual  partem  suas  ações.  Neste  sentido,  movimentos   que 

consideravam a condição do outro jogador antes para efetuar um pedido, por exemplo, 

eram menos frequentes do que aqueles baseados na situação atual do agente da ação.

Do ponto de vista  de um único jogador,  a pouca variabilidade no repertório de 

estratégias  pode dificultar  a  manutenção de  posições  vantajosas  na  medida  em que se 

procura delimitar as possibilidades de ação. Por outro lado, o grupo poderá se beneficiar 

com um relativo revezamento de posições vantajosas entre os jogadores nestas ocasiões. A 

manutenção de uma posição mediana, entretanto, parece exigir constância na apresentação 

de  deserções  alternadas  com  movimentos  cooperativos,  o  que  pode  ser  uma  tarefa 

complicada para um jogador que age na intenção de vencer sempre. O registro de uma 

memória de interações em partidas passadas não foi necessário para que a evolução de um 
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mesmo jogador lhe possibilitasse mais de uma vitória consecutiva, bastando para isso um 

aumento progressivo na ocorrência de determinadas estratégias vencedoras.

Os  dados  gerados  com o  jogo  O Dilema  da  Floresta e  com  a  simulação  nos 

forneceram evoluções temporais do curso de ação dos jogadores, humanos e virtuais. Ao 

nos inspirarmos nos estudos da Teoria dos Jogos para a leitura de nossos dados, o valor 

descritivo da abstração fornecida pelo Dilema do Prisioneiro nos permitiu discretizar um 

fenômeno  que  seria  mais  complexo  e  de  difícil  compreensão  através  de  métodos 

tradicionais de pesquisa. Apesar de não termos considerado o mesmo sistema de pontuação 

empregado naqueles estudos, nos valemos da análise das sequências de dados ao tentarmos 

extrair  sentido  dos  movimentos  dos  jogadores  e  tecer,  com  estas  informações, 

considerações emparelhadas com o produto das falas e das interações dos participantes.

Enquanto  parece  haver  um  crescente  interesse  de  cientistas  da  computação, 

engenheiros  e  outros  pesquisadores  em recorrer  aos  estudos  realizados  pelas  Ciências 

Sociais para a compreensão de problemas de pesquisa semelhantes ao nosso, o inverso não 

parece ser verdadeiro. A difusão das simulações com os sistemas multiagente para o estudo 

das associações entre indivíduos humanos ainda parece estar concentrada na comunidade 

científica  das  Ciências  Exatas.  O  relacionamento  do  fenômeno  da  cooperação  com  a 

Inteligência  Artificial  e  os  estudos  dos  Sistemas  Complexos,  por  exemplo,  parece 

confirmar  seu  caráter  interdisciplinar  que,  para  ser  investigado,  deve  abrir  mão  das 

essências em favor das sequências geradoras de efeitos.

Ao apostarmos no estudo de um dilema como um mecanismo, deixamos de lado 

qualquer pressuposição romântica ou acachapante sobre os fenômenos sociais. O emprego 

de  recursos  computacionais  para  facilitar  a  compreensão  de  seu  funcionamento  nos 

forneceu pistas sobre suas condições de conservação e fragmentação. Pudemos realizar 

experimentos  que seriam inviáveis  até  pouco tempo atrás  para  os  estudos com grupos 

humanos  em  decorrência  de  entraves  éticos  ou  práticos.  A combinação  de  diferentes 

métodos de pesquisa nos permitiu apresentar uma versão, entre tantas outras, do fenômeno 

da cooperação, performada pelos efeitos da ludicidade e dos artefatos computacionais.
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ANEXO I
DIÁRIO DE CAMPO

Expomos aqui  nossas análises pormenorizadas  das partidas realizadas com cada 

grupo  de  jogadores  no  decorrer  desta  pesquisa.  As  descrições  foram  produzidas 

combinando-se os registros que fizemos das falas dos participantes com aqueles que foram 

automaticamente capturados pelo software do jogo e inserido em banco de dados.

Os gráficos de barra incluídos exibem informações detalhadas sobre as interações 

dos  vencedores  de  cada  partida.  Como  forma  de  verificarmos  a  presença  do 

comportamento recíproco (TFT), consideramos as interações mais longas desses jogadores 

com  outros  participantes  como  critério  para  a  apresentação  de  gráficos  de  análise  de 

correlação cruzada. Esse tipo de correlação consiste em um teste estatístico que procura 

comparar  duas  sequências de dados a  fim de analisar  a  covariação de seus  valores  no 

tempo.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo 1

Tabela 10 - Partidas realizadas com o Grupo 1

Personagem Partida 1 Partida 2

Onça 3º lugar 3º lugar 

Sapo 4º lugar 1º lugar 

Tamanduá 5º lugar 5º lugar 

Jacaré 1º lugar 4º lugar 

Pato 2º lugar 2º lugar 

Lobo Não participou Não participou
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Figura 23. Interações realizadas pelo personagem Jacaré. 

Na primeira partida, o primeiro lugar ficou com o Jacaré (Figura 23). O jogador 

que o controlava disse que sua estratégia foi a de pedir mais da fruta que a árvore do outro 

indivíduo solicitado produz, além de cooperar mais frequentemente no início da partida e 

desertar quando seu tempo de vida estivesse chegando ao fim. O participante ainda afirmou 

que procurou avaliar sempre quem tinha a maior quantidade de um fruto do qual precisava. 

A análise de seus dados nos mostra que este jogador foi o que mais realizou pedidos em 

comparação  com  os  outros  jogadores.  Esse  comportamento  parece  ter  proporcionado 

vantagens para o jogador já que recebeu boa parte do que pediu, sendo atendido em 32 dos 

114  pedidos  que  fez.  O  mapeamento  dos  dados  de  suas  interações  apresenta  um 

participante bastante punitivo que, às vezes, alternava seus movimentos cooperativos com 

deserções. Apesar disso, o primeiro jogador a sair, o Tamanduá, foi o que recebeu menos 

deserções  do  Jacaré  e  o  único  que  com ele  não  desertou.  Do  ganhador,  o  Pato  foi  o 

personagem que recebeu o maior número de pedidos, cooperações e deserções. Porém, o 

maior número de cooperações veio da Onça.
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Figura  24.  Covariação  das  interações  realizadas  pelo 
personagem Jacaré com o Sapo. 

A  Figura 24 nos mostra que a correlação dos movimentos de interação entre o 

Jacaré e o Sapo foi mais intensa apenas no início de suas interações.

O mapeamento dos dados do Tamanduá mostra que este personagem fez menos 

pedidos  em relação  aos  demais.  Enquanto  os  outros  participantes  procuravam pedir  e 

avaliar as solicitações que recebiam na primeira metade da partida, o Tamanduá atendia 

mais  frequentemente  a  pedidos  do  que  os  realizava.  Ele  também  passou  esse  tempo 

enviando mensagens  aos  outros  jogadores,  tentando estabelecer  negociações.  As frases 

mais comuns em suas mensagens expressavam ofertas de frutos em troca de outros na 

posse  dos  jogadores  destinatários.  Ele  também  se  comunicou  diretamente  com  o 

participante  que  controlava  a  Onça.  Nessa  conversa,  os  dois  decidiram se  apoiar  para 

driblar o sistema de punição. A ideia era que, ao invés de desertar um com o outro quando 

um pedido não pudesse ser atendido, eles iriam simplesmente deixar de lado a solicitação 

para  evitar  que  se  prejudicassem  com  a  deserção.  Apesar  disso,  o  participante  que 

controlava o Tamanduá disse que esperava que os outros jogadores se comunicassem mais 

e que, para pedir cooperação a alguém, é importante conhecê-la bem antes.

Por outro lado, a Onça foi o primeiro personagem a desertar nas interações com os 

outros três jogadores e respondeu às revanches do Jacaré. Ou seja, reagiu com deserção 

após  receber  retaliação  desses  personagens.  Já  do  Pato,  a  Onça  aceitou  deserção, 
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cooperando em seguida ao invés de retaliar41. O mesmo foi observado entre o Pato e o 

Jacaré e entre o Pato e o Sapo.

O participante que controlava o Sapo denunciou o Pato como um jogador que não 

cooperava. Porém, os dados indicam que o Pato, na verdade, cooperou mais com o Sapo do 

que o contrário. A impressão do participante parece ter sido essa em função do número de 

pedidos a esse personagem, que foi maior em direção ao Pato do que o inverso. Quando 

seus  pedidos  eram  negados,  esse  personagem  procurava  executar  o  máximo  de 

movimentos possíveis antes de ter que escolher uma fruta de seu estoque para perder. Ele 

se esforçava para continuar as tarefas do jogo mesmo com a presença na tela da caixa de 

diálogo que lhe exigia tal escolha. Dessa forma, ele inventou um meio de se beneficiar com 

essa  solução  que  lhe  dava  uma  pequena  vantagem  diante  dos  demais  jogadores.  Sua 

conclusão final foi a de que o ideal é não apresentar deserção nem cooperar com ninguém 

para ser bem sucedido no jogo.

O Pato, assim como a Onça, também foi o primeiro jogador a desertar em suas 

interações com alguns personagens. No entanto, o fez com o Sapo e com o Jacaré e com 

um interesse particular em preservar a deserção nas interações com esse último, mesmo 

havendo algumas tentativas de retomada da reciprocidade cooperativa entre eles.  Notamos 

que o Pato começou alternando entre movimentos cooperativos e de deserção, enquanto o 

Jacaré tentava restabelecer a cooperação. Porém, a interação parece ter se tornado menos 

cooperativa no final da partida quando o Jacaré passou a se comportar com alternância 

semelhante a do Pato e diante de condições de sobrevivência mais difíceis havendo apenas 

Jacaré e Pato em cena.

41 Essa estratégia é conhecida como a estratégia do remorso (Contrite TiT FOR TAT - CTFT) e é proposta 
por alguns autores no âmbito da Teoria dos Jogos como uma alternativa para evitar deserções contínuas 
decorrentes de erros em interações baseadas na reciprocidade (Hilbe, 2009; Wu & Axelrod, 1997).

164



Figura 25. Interações realizadas pelo personagem Sapo. 

Na  segunda  partida,  o  primeiro  lugar  ficou  com  o  Sapo  (Figura  25)  que,  na 

primeira  metade  do tempo de duração do jogo,  só não estabeleceu relativa relação de 

reciprocidade  cooperativa  com o Pato.  Mesmo assim,  não  parece  ter  havido diferença 

significativa  entre  o  número  de  cooperações  direcionadas  a  esse  personagem  em 

comparação  com  o  que  foi  dirigido  aos  outros.  Na  interação  dessa  dupla,  é  possível 

perceber  que  o  Pato  foi  o  primeiro  a  desertar,  desencadeando  reações  prolongadas  de 

deserção  no  Sapo:  por  duas  vezes,  esse  personagem  realizou  uma  sequência  de  três 

deserções em resposta a uma única deserção do Pato. Ao final da primeira sequência, o 

restabelecimento da cooperação partiu do Sapo, que ensejou o início à segunda após um 

movimento de deserção do outro jogador. Mesmo assim, em todas as suas interações, o 

Sapo foi o jogador que mais cooperou em comparação com as cooperações recebidas de 

seus  parceiros.  Esse  personagem  procurou  realizar  pedidos  àqueles  que  lhe  pediam e 

imediatamente  após  um  pedido,  principalmente  ao  Jacaré,  as  vezes  impondo  uma 

cooperação condicional diante de suas solicitações. O participante ainda mencionou que 

suas  ações  estiveram  basicamente  pautadas  pelo  o  que  ele  chamou  de  instinto  de 

sobrevivência e que, nos últimos instantes da partida, preferiu desertar com a Onça assim 

que  percebeu  que  o  tempo  de  vida  deste  personagem chegava  ao  fim.  Na revisão  de 

literatura  dessa  pesquisa,  esse  fenômeno  é  apresentado  por  Axelrod  (1984c)  como 

justificativa  lógica  para  a  proposição  de  que  a  reciprocidade  chega  ao  fim  quando  a 

165



probabilidade de reencontro com um indivíduo for muito pequena.

Figura  26.  Covariação  das  interações  realizadas  pelo 
personagem Sapo com o Pato. 

O Pato realizou mais interações com o vencedor e a análise da correlação de seus 

movimentos (Figura 26) nos mostra que houve mais reciprocidade no início, com alguns 

picos no decorrer do jogo porém com valores geralmente negativos.

Em um olhar mais detido sobre o comportamento do Pato, que ficou em segunda 

posição nessa partida, percebemos que ele foi o primeiro a desertar nas interações com os 

outros quatro personagens. Essa estratégia parece ter sido uma generalização do que, na 

partida anterior, ocorreu de modo mais tímido, conforme nosso relato. O Tamanduá foi o 

único participante que procurou reagir cooperativamente à sua primeira deserção. Todos os 

outros jogadores se sentiram provocados. Como já dissemos acima, ao descrevermos os 

movimentos do Sapo, o Pato apresentou uma alternância de comportamentos interessante. 

Trata-se de modificações súbitas em sua estratégia,  apresentando uma cooperação após 

uma série  de  deserções  com a retomada seguinte  de  movimentos  de deserção.  Porém, 

observamos que, com o Jacaré, o Pato se mostrou mais resistente, desertando várias vezes 

após muitos de seus pedidos.

Quanto  à  Onça,  o  mapeamento  de  seus  dados  indica  razoável  reciprocidade 

cooperativa com todos os personagens. Porém não parece ter se sentido provocada pela 
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deserções do Sapo, já que não respondeu a nenhuma delas com deserção, atendendo a 

todos  os  seus  pedidos.  Com o  Tamanduá,  a  Onça  também agiu  dessa  forma,  mas  se 

beneficiou  já  que  nenhum  deles  apresentou  deserção  direta  em  nenhum  momento, 

provavelmente em cumprimento à negociação travada na primeira partida. Com o Pato, a 

Onça estabeleceu certa reciprocidade,  mas reagiu a  sua primeira deserção. No entanto, 

restabeleceu com ele reciprocidade cooperativa e a manteve até o final de sua série de 

interações.  Com  o  Jacaré,  a  Onça  não  reagiu  imediatamente  ao  seu  movimento  de 

deserção, mas aguardou um pouco até fazê-lo. Aparentemente, o Jacaré utilizou a mesma 

estratégia,  deixando para o final  de sua interação a  continuidade da reciprocidade não 

cooperativa.

O Jacaré parece ter procurado desenvolver estratégias semelhantes que garantiram 

sua vitória na partida anterior. Essa observação decorre da análise do número de pedidos 

que esse personagem fez aos demais,  muito grande em comparação com o dos  outros 

participantes.  Como dissemos  no parágrafo  anterior,  a  relação do Jacaré  com a  Onça, 

apesar de ter sido marcada em sua maioria, por reciprocidade cooperativa, também contou 

com um interesse inicial do Jacaré por deserção. No entanto, as deserções que surgiram nas 

interações  com  os  outros  personagens  não  foram  originadas  por  ele.  É  possível 

considerarmos que o grande número de pedidos não encontrou acolhimento nessa segunda 

partida como o foi na primeira, o que parece ter garantido então sua primeira colocação. 

Faltam elementos para afirmarmos ao certo que se trata de revanche coletiva ao vencedor 

anterior, mas é notório o fato de que as cooperações dirigidas a esse jogador e originadas 

pelo  Sapo  e  pelo  Pato  diminuíram  consideravelmente  em  comparação  com  a  partida 

anterior. Até mesmo o Tamanduá, cuja performance nessa e na outra partida esteve mais 

dedicada a cooperar, encontrou na interação com o Jacaré uma oportunidade para desertar.

No final  dessa partida,  o Tamanduá reforçou o que havia dito  na realização da 

primeira ao dizer que tentou estabelecer comunicação para deflagrar negociações, mas que 

seus esforços teriam sido em vão em função do baixo interesse das pessoas pela troca de 

mensagens.  E  esse  personagem  enviou  onze  mensagens  contra  uma  média  de  duas 

redigidas por cada um dos demais jogadores. O seu conteúdo não diferia do que poderia ser 

comunicado a partir da interface do jogo ou com a própria voz e tratava-se de pedidos e 

ofertas de frutos.
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Sobre o que os participantes pensam do jogo como um instrumento de pesquisa 

para o estudo do fenômeno da cooperação, alguns afirmaram que o jogo te coloca em uma 

situação em que a sua competência é posta a prova e por isso, é preciso aprender a “se 

virar”, pois seu desempenho depende de você. E essa característica, segundo os relatos que 

ouvimos, é algo que está presente no dia a dia do mundo competitivo do trabalho e das 

relações sociais. No entanto, comentários sugerem que O Dilema da Floresta poderia ser 

aprimorado com ajustes no tempo necessário para criação dos frutos nas árvores. A crítica 

sugere que  a  configuração atual  exige uma espera longa demais,  incompatível  com as 

exigências do jogo.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo 2

Tabela 11 - Partidas realizadas com o Grupo 2

Personagem Partida 1 Partida 2

Onça 3º lugar 5º lugar 

Sapo 4º lugar 2º lugar 

Tamanduá 5º lugar 4º lugar 

Jacaré 1º lugar 3º lugar 

Pato 2º lugar 1º lugar 

Lobo Não participou Não participou

Figura 27. Interações realizadas pelo personagem Jacaré. 

Na primeira partida, o Jacaré ficou em primeiro lugar (Figura 27). O participante 

que o controlava relatou que agiu na vontade de ganhar e que, para isso, o ideal é não 

cooperar  com ninguém e  procurar  fazer  um estoque dos  frutos.  Segundo o  jogador,  é 

preciso fazer uma escolha: cooperar ou sobreviver. E para quem quer ganhar o importante 
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é ser mais ágil do que os outros na realização das tarefas42. 

Figura 28. Covariação das interações realizadas pelo personagem Jacaré com o Sapo. 

O Jacaré procurou recorrer com frequência aos pontos extras que podem ser ganhos 

com  a  Toupeira  e  com  o  Paraquedas.  Além  disso,  não  apresentou  deserção  direta  a 

ninguém  e  recebeu  dez  das  onze  solicitações  que  fez  aos  outros  personagens.  O 

mapeamento de seus dados mostra que, apesar de ter ignorado pedidos aparentemente em 

função de alguns acúmulos de solicitações, procurou atendê-los prontamente e não obteve 

deserções  diretas.  Dessa  forma,  conseguiu  manter  um estoque  de  pontos  sem o  saldo 

negativo gerado pelo sistema de punição.

A Figura 28 mostra relativa correlação das interações entre Jacaré e Sapo. Os picos 

indicam os momentos em que a reciprocidade foi intensa no decorrer da interação.

O participante que controlava o Pato,  que ficou em segundo lugar,  disse que o 

Jacaré sempre pediu demais e que essa seria uma boa explicação para não ter vencido a 

partida. E ele também acredita que não teve sorte nas suas tentativas de acumular pontos 

extras: ao abrir a caixa de presente do Paraquedas encontrou o Rato ao invés das frutas 

extras.  Ao  analisarmos  o  mapeamento  de  seus  dados,  verificamos  que  esse  jogador 

encontrou um Rato uma vez e a caixa presente por duas vezes. De todo os personagens, ele 

42 Esses relatos parecem corroborar os postulados de West, Lebiere e Bothell (2005) que propõem que os 
humanos tendem a perseguir a maximização de seus resultados quando se engajam em jogo cooperativos. 
Tais autores sustentam essa proposição em crítica direta à Teoria dos Jogos, que, segundo eles, ao invés 
disso, está erguida sobre um modelo de jogador que se mobiliza em direção à otimização de ganhos e que 
por isso se afastaria do modo de agir humano. 
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só não cooperou com a Onça, mas não recebeu solicitações desse participante. Ele não 

recebeu nenhuma deserção direta, mas desertou a vários pedidos do Sapo e do Tamanduá, 

que não reagiram com deserções. Considerando isso, é bem provável que a posição desses 

dois  personagens  tenha  caído  em  decorrência  da  perda  de  pontos  geradas  por  estas 

interações  mal  sucedidas.  Os  dados  também  indicam  que  o  Pato  demorou  a  realizar 

pedidos no decorrer do jogo. É possível que o participante tenha passado este tempo a 

procura de pontos extras com a Toupeira e o Paraquedas.

O Tamanduá disse acreditar que sua derrota se deve a sua desatenção e má sorte ao 

apanhar a caixa de presentes deixada pelo Paraquedas. E a análise de seus dados confirma 

a última suspeita. Ele encontrou o Rato por cinco vezes nas dez em que apanhou a referida 

caixa.  Além  disso,  sofreu  duas  deserções  do  Pato,  como  já  mencionamos  acima. 

Entretanto,  parece ter  desenvolvido reciprocidade cooperativa com os outros jogadores, 

dos quais não teve nenhum pedido seu explicitamente negado.

A Onça não teve nenhum pedido negado, mas cinco em oito solicitações foram 

ignoradas  pelo  Jacaré.  Além disso,  atendeu a  todos os  pedidos,  só cooperou com três 

personagens  e  pediu  a  apenas  dois.  Quando  interrogado  sobre  como  avaliou  seu 

desempenho na partida, o participante que controlava esse personagem revelou que tinha 

como meta, apanhar todos os pontos extras que encontrava pelo cenário do jogo. 

O  Sapo  parece  ter  se  preocupado  um  pouco  mais  com  o  estabelecimento  de 

interação com os participantes e não ter compartilhado do interesse dos outros em coletar 

os bônus que o jogo oferece.  Porém, não interagiu com a Onça e  teve quatro de suas 

solicitações negadas pelo Pato, seis ignoradas pelo Jacaré e uma do Tamanduá. Ele não 

apresentou deserção direta a nenhum personagem e é possível que sua colocação em quarto 

lugar tenha sido ocasionada principalmente pela baixa pontuação obtida ao ter seus pedidos 

negados pelo Pato.
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Figura 29. Interações realizadas pelo personagem Pato. 

Na segunda partida,  o Pato (Figura 29),  que havia obtido a  segunda colocação 

anteriormente, ficou em primeiro lugar e atribuiu o feito a sua estratégia de esperar até a 

metade do jogo para interagir e só começar a trocar frutas em um nível crítico do tempo de 

vida. A análise de seus dados nos mostra que tal descrição se assemelha com os registros 

de  seus  movimentos.  Porém,  pode-se  notar  que,  antes  que  esse  jogador  começasse  a 

solicitar cooperações, ele cooperou e negou ao menos um pedido e cada um dos outros 

quatro parceiros de jogo. Ele não obteve nenhum de seus pedidos negados e foi o primeiro 

a  negar  na  relação  estabelecida  com  todos  os  outros  participantes.  Nenhum  jogador, 

entretanto, se sentiu provocado a revidar. O Jacaré, personagem que o Pato criticou por 

várias vezes na partida anterior por causa de sua frequência de pedidos, foi o único com o 

qual ele não cooperou. Mas não deixou de pedir e receber cooperação dele mesmo assim.

Figura  30.  Covariação  das  interações  realizadas  pelo 
personagem Pato com o Sapo. 
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Foi possível observar negociações do participante que controlava o Pato com os 

participantes que controlavam o Tamanduá e o Sapo, com os quais observamos picos de 

reciprocidade  durante  suas  interações  na  Figura  30. Em suas  conversas,  os  jogadores 

pareciam procurar se organizar para distribuir entre si aqueles frutos cuja quantidade era 

crítica para a manutenção de sua sobrevivência no jogo. Com tais jogadores, observamos 

uma interação cooperativa mais longa do Pato em comparação com os outros.

Dessa vez, o Sapo ficou em segundo lugar, estabelecendo relação cooperativa com 

todos os outros personagens sem negar nenhum pedido diretamente e com poucos pedidos 

negados apenas do Pato e do Tamanduá. Nessa partida ele buscou se valer também dos 

ganhos extras com o Paraquedas e com a Toupeira. Seus registros no banco dados mostram 

que ele  esteve disposto a  ser  o  primeiro a cooperar  várias  vezes  em que solicitava ao 

mesmo tempo em que recebia solicitação. Em seu relato no final da partida, o participante 

declarou que procurou manter um nível equilibrado das frutas e só recorreu ao ganhos 

extras nos últimos instantes do jogo.

O Jacaré alegou que não conseguiu vencer em decorrência de sua vitória anterior e 

principalmente por revelado sua estratégia, o que, segundo sua opinião, teria levado os 

personagens  a  agir  de  modo  diferente  em  relação  a  si.  Suas  reclamações  foram 

especialmente dirigidas ao Pato, quem acredita ter  agido de modo vingativo para consigo 

no decorrer do jogo em reação a sua posição na partida anterior. O jogador até mencionou 

ter observado longas pausas do Pato em seu processo de interação com ele. O participante 

também afirmou que cooperou com todos os outros personagens e que esse também teria 

sido um outro fator que o deixou com baixa pontuação dessa vez. E os dados indicam que 

o Jacaré parece ter priorizado as cooperações, já que atendeu a todas as solicitações e só 

teve algumas atendidas, porém nenhuma do Pato.

O Tamanduá disse ter procurado ignorar os pedidos, porém pedia normalmente e 

essa estratégia não lhe beneficiou. Esse comportamento pode ser observado principalmente 

na interação estabelecida com a Onça, de quem recebeu várias vezes mas ignorou todos os 

pedidos.  Ele estabeleceu relativa interação de reciprocidade cooperativa com os  outros 

personagens, no entanto, parece ter tido um pedido negado pela Onça em um momento 

delicado do jogo, em que seu nível de vida estava baixo e seu histórico de interação com 

este  personagem  poderia  expô-lo  a  reações  decorrentes  de  provocação.  O  Tamanduá 
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também atribui sua colocação ao fato de ter exposto sua estratégia no final da primeira 

partida.

Já a Onça atribui sua colocação em quinto lugar a sua má sorte nas interações com 

o Paraquedas. No entanto, observamos que o jogador só perdeu suas frutas para o Rato 

uma única vez, mas em um momento em que seu tempo de vida se encontrava baixo. Além 

disso,  verifica-se  que  esse  jogador  passou  boa  parte  da  primeira  metade  da  partida 

atendendo a pedidos mais do que solicitando cooperações.

Alguns participantes relataram que o jogo enseja um dilema próximo ao que se vive 

em algumas situações na vida real, mas criticaram a estranha associação das frutas com os 

animais  que  cada  personagem  procurava  representar.  O  participante  que  controlava  o 

Jacaré disse que é difícil imaginar um sapo comendo abacaxi, por exemplo.

Dias depois do encontro com esse grupo, os participantes que controlavam o Jacaré 

e o Tamanduá, individualmente, expressaram seu interesse em participar de outras partidas 

e  colocar  à  prova  outras  estratégias  que não tiveram tempo de implementar  durante  a 

realização  desses  jogos.  Esses  dois  jogadores  ainda  reforçaram  o  que  o  jogador  que 

controlava o Jacaré já havia dito  sobre a ideia  de que revelar  uma estratégia pode ser 

prejudicial. Eles salientaram que suas respostas às nossas perguntas durante as discussões 

teriam diminuído suas chances de ganhar.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo 3

Tabela 12 - Partidas realizadas com o Grupo 3

Personagem Partida 1 Partida 2 Partida 3

Onça 1º lugar 3º lugar 5º lugar 

Sapo 4º lugar 2º lugar 2º lugar 

Tamanduá 6º lugar 5º lugar 6º lugar 

Jacaré 3º lugar 1º lugar  4º lugar 

Pato 5º lugar 4º lugar 3º lugar

Lobo 2º lugar 6º lugar 1º lugar 

173



Figura 31. Interações realizadas pelo personagem Onça. 

Na  primeira  partida  o  primeiro  lugar  ficou  com  a  Onça  (Figura  31),  que  só 

cooperou com o personagem Pato, espontaneamente e por uma única vez.  Portanto ela 

ignorou todos os pedidos dos outros personagens. O participante que controlava a Onça 

falou muito durante o jogo e procurou atualizar a todos em voz alta sobre o seu nível de 

vida  frequentemente,  cobrando  posicionamento  aos  outros  jogadores.  Com exceção do 

Lobo, a Onça recebeu cooperação de todos os outros personagens. Esse jogador só teve 

três pedidos negados e disse que não percebeu que estava sendo solicitado a cooperar com 

os outros, por isso apresentou um baixo número de cooperações. Na Figura 32 vemos um 

exemplar da relação de reciprocidade da Onça com o Pato.

Figura 32.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Onça com o Pato
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O Lobo, cuja colocação nessa partida foi o segundo lugar, apenas interagiu com o 

Pato, o Jacaré e o Sapo. Só cooperou com os dois últimos, não negou nenhum pedido mas 

teve pedidos negados pelo Jacaré e  pelo Pato.  Seus dados mostram que ele  ignorou a 

maioria  dos  pedidos  e  procurou  se  valer  dos  bônus  deixados  pelo  Paraquedas  e  pela 

Toupeira  para  acumular  pontos.  O  seu  comportamento  parece  ter  sido  principalmente 

punido pelo Jacaré, com quem estabeleceu mais interações e de quem teve o maior número 

de pedidos negados.

O Jacaré,  que ficou em terceiro lugar,  realizou o maior  número de solicitações 

durante o jogo, mas cooperou mais do que recebeu. Todos os seus pedidos foram ignorados 

pela Onça e ele ignorou todos os que foram realizados pelo Tamanduá. Após uma longa 

sequência  de  cooperações  com o  Lobo  sem reciprocidade,  esse  personagem se  sentiu 

provocado e substitui a sequência de cooperações por uma de deserções. Já com o Sapo, se 

sentiu  provocado  por  sua  deserção  inicial,  mas  restabeleceu  a  cooperação  diante  do 

movimento cooperativo desse jogador.  Na interação com o Pato,  o Jacaré obteve mais 

vantagens, já que recebeu mais do cooperou e não sofreu retaliações por suas deserções. A 

análise de seus dados ainda sugere que esse jogador procurou variar suas estratégias nas 

interações com os diferentes personagens. Essa observação advém do fato de que o Jacaré 

cooperou incondicionalmente com alguns personagens em alguns momentos e às vezes 

esperava que o outro jogador cooperasse para agir de modo recíproco. O participante que o 

controlava afirmou, no final da partida, que não considerou que havia perdido e que não 

entendeu o porquê de não ter ficado em primeiro lugar.

O Sapo cooperou  um pouco  menos  do  que  recebeu,  mas  não  obteve  nenhuma 

cooperação da Onça e não cooperou com o Pato. Suas cooperações foram mais dirigidas ao 

Tamanduá, a quem negou um pedido após ter cooperado muitas vezes e não ter qualquer 

solicitação  sua  atendida.  Além disso,  ao  doar  morango  a  outros  jogadores,  parece  ter 

prejudicado o próprio estoque de frutas uma vez que o produtor de morangos do jogo, a 

Onça, esteve praticamente inacessível durante a partida.

O Pato cooperou com todos os outros jogadores, mas ignorou ao menos um pedido 

a cada um deles e negou dois pedidos do Jacaré. Ele foi o único personagem que recebeu 

uma cooperação  da  Onça.  Observamos  também que  ele  estabeleceu  uma interação  de 

reciprocidade cooperativa com o Tamanduá e apenas se deixou provocar pelos pedidos 

175



ignorados da Onça e do Lobo, reagindo com deserções. O mesmo não ocorreu na interação 

com o Jacaré, que não deixou de atender a seus pedidos mesmo depois de ter um pedido 

negado  desse  personagem.  O  participante  que  controlava  o  Pato  disse  que  procurou 

estabelecer negociações, mas não encontrou disposição nos outros participantes para tal e 

concluiu  que  o  comportamento  dos  outros  jogadores  transcorreu  de  modo 

predominantemente egoísta.

O Tamanduá só deixou de cooperar com o Lobo, de quem não recebeu nenhum 

pedido, tendo atendido três solicitações de cada um dos outros quatro jogadores. Porém, 

teve todos os seus pedidos ignorados pela Onça, com quem reagiu com retaliação. Ele não 

fez nenhum pedido ao Jacaré, mas cooperou com esse personagem e negou dois de seus 

pedidos quando não havia ainda histórico de interação entre eles.

Ao  serem  convidados  a  falar  sobre  o  que  acharam  do  experimento,  alguns 

jogadores relataram que o jogo exige esperteza, agilidade e habilidade de gerenciamento. 

Eles  identificaram  a  cooperação  e  a  administração  como  sendo  os  comportamentos 

estudados pelo jogo e disseram que o sistema de punição se distancia da realidade do 

fenômeno da cooperação, e que por isso deveria ser removido do software.

Figura 33. Interações realizadas pelo personagem Jacaré. 

Na segunda partida todos os participantes se comunicavam aos gritos, do mesmo 

modo como o participante que controlava a Onça já havia feito na partida anterior. Este 

comportamento  resultou  em  alguns  movimentos  cooperativos  negociados  através  do 

diálogo  e  finalizados  com cooperações  espontâneas,  já  que  alguns  preferiram solicitar 

expressando verbalmente seus pedidos ao invés de recorrer à interface do software para tal. 

O personagem vencedor  foi  o  Jacaré  (Figura  33),  que  cooperou  com todos  os 
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outros jogadores, com exceção do Tamanduá que não lhe fez nenhum pedido e lhe negou 

um.  O participante  que  controlava  o  Jacaré  afirmou  que  só  ganhou  porque  conseguiu 

acumular  uvas,  cuja  circulação  estava  reduzida  nessa  partida  segundo  este  e  outros 

jogadores  que  responsabilizaram  o  Lobo  pelo  ocorrido,  em  função  de  sua  suposta 

resistência  em liberar  esse  recurso.  Ele  também mencionou  que  a  melhor  estratégia  é 

ignorar  os  pedidos  e  evitava  negá-los  para  não  prejudicar  ninguém.  No  entanto,  é 

interessante observar que o Jacaré foi o primeiro a negar um pedido de alguns dos outros 

personagens, que não parecem ter se sentido provocados a revidar. Boa parte do que lhe 

pediram foi ignorado, mas teve seus próprios pedidos relativamente mais bem aceitos. O 

jogador estabeleceu razoável interação de reciprocidade cooperativa com o Pato e, antes de 

atender  a  alguns pedidos  de qualquer  outro  personagem, fazia  outro  imediatamente  ao 

solicitante para só então cooperar. A Figura 34 mostra que reciprocidade não foi frequente 

entre o vencedor e o Lobo, com o qual estabeleceu a interação mais longa durante esta 

partida.

Figura 34.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Jacaré com o Lobo

A segunda posição ficou com o Sapo, que só não cooperou com o Lobo, ignorando 

sua  única  solicitação.  Observamos  reciprocidade  cooperativa  desse  personagem com a 
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Onça,  já  que  estes  dois  jogadores  trocaram  o  mesmo  número  de  movimentos  de 

cooperação  sem nenhuma deserção.  O Pato  foi  o  único  personagem que teve  pedidos 

negados pelo Sapo e o Jacaré foi o único que o negou. Na interação com o Tamanduá, esse 

jogador só apresentou cooperação após receber três movimentos cooperativos seguidos. 

Suas solicitações foram majoritariamente realizadas em voz alta, na espera de que alguém 

as atendesse.

A Onça  recebeu  uma única  cooperação  do  Lobo,  mas  não  cooperou  com esse 

personagem,  ignorando  seus  seis  pedidos  realizados  através  do  software.  Ela  teve  um 

pedido  negado  apenas  pelo  Jacaré,  mas  isso  ocorreu  em  meio  a  uma  sequência  de 

interações predominantemente baseada na cooperação, que foi recuperada em seguida sem 

retaliação.

Ao contrário dos outros jogadores, o Pato parece ter priorizado o atendimento aos 

pedidos  do  Lobo,  que  não  lhe  negou  nenhuma  vez.  Porém,  o  Pato  passou  a  alternar 

movimentos de cooperação e deserção com ele na segunda metade de sua sequência de 

interações.  Já  ao  Tamanduá,  o  Pato  não apresentou  nenhuma deserção ou cooperação, 

mesmo diante da disposição cooperativa desse personagem.

Ao procurar  acumular  pontos  mais  com os  pontos  extras  disponibilizados  pelo 

Paraquedas  e  pela  Toupeira,  é  possível  que  o  Tamanduá tenha  tido  pouco tempo para 

interagir  com  os  outros  jogadores.  Ele  não  fez  nenhuma  solicitação  direta  a  nenhum 

personagem e só teve um pedido atendido pela Onça e outro pelo Sapo durante toda a 

partida. O próprio participante que controlava o Tamanduá afirmou que sua ausência de 

pedidos poderia ser o motivo de sua colocação em quinto lugar.

A partir do que apresentamos sobre os movimentos do Lobo em relação aos outros 

personagens, é possível supor que ele não parece ter desenvolvido uma boa reputação no 

decorrer das partidas. Esse dado já aparece na fala do participante que controlava o Jacaré 

ao sugerir que o Lobo não estava distribuindo as frutas que produz. A análise de seus dados 

apresenta  muitas  solicitações  e  nenhuma deserção  dirigida  a  nenhum personagem.  No 

entanto, apesar de ter atendido à maioria dos pedidos que lhe foram feitos, observamos que 

o grupo parece ter diminuído propositalmente o número de cooperações e solicitações a 

esse participante como um provável efeito de sua conduta na partida anterior. Ele parece 

ter sido ignorado pelos outros.

178



Figura 35. Interações realizadas pelo personagem Lobo. 

Na terceira  partida,  solicitamos  aos  participantes  que  procurassem realizar  seus 

pedidos através da interface do jogo mais do que em voz alta como tinham feito na partida 

anterior. O objetivo dessa solicitação foi o de facilitar a organização dos dados que eles 

estavam  produzindo,  preservando  a  sequência  de  registros  que,  mais  tarde,  seriam 

visualmente  dispostos  para  indicar  quais  pedidos  foram  seguidos  de  movimentos 

cooperativos ou não. 

Dessa vez o ganhador foi o Lobo (Figura 35), que só realizou um único pedido em 

todo jogo feito ao personagem Jacaré, que o atendeu. O Lobo não cooperou com ninguém, 

apenas negou pedidos de quatro personagens e ignorou todo o resto. O participante que o 

controlava afirmou que ficou sem frutas e por isso ninguém as pediu, e após isso negou 

sem  parar.  Longe  dos  outros  participantes,  entretanto,  esse  jogador  disse  que  queria 

verificar  como os  outros  reagiriam contra  um comportamento  predominantemente  não 

cooperativo. E ao mesmo tempo, desejava descobrir se era possível ganhar o jogo com essa 

condição.  Ele  ainda  acrescenta  que  sua  estratégia  consistia  em  considerar  os  pedidos 

pendentes como um investimento, como pontos que ele iria ganhar futuramente quando os 

outros jogadores lhe pedissem auxílio. Porém, relata que esse comportamento lhe causou o 

receio de ter seus pedidos rejeitados, pois a única “arma” que possuía contra os outros 

jogadores era a rejeição de seus pedidos e se ele solicitasse a alguém estaria entregando 

essa arma ao inimigo.
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A Figura 36 mostra que a fragilidade no estabelecimento da reciprocidade que já 

havia se apresentado assim na partida anterior, se manteve nesta partida.

Figura 36.  Covariação das interações realizadas pelo personagem  

Lobo com o Jacaré

O segundo lugar ficou com o Sapo, conservando o desempenho da partida anterior. 

O jogador foi modesto em suas cooperações,  que só se dirigiram a três personagens e 

apenas uma vez para cada um. Ele foi solicitado por todos exceto pelo Lobo e só ignorou 

pedidos da Onça, do Pato e do Jacaré. Suas solicitações a outros personagens foram um 

pouco mais numerosas do que as suas cooperações, mas o número de pedidos atendidos foi 

menor que a metade. O jogador que controlava o Sapo ainda afirmou que sua estratégia era 

tentar trocar a fruta que produzia com aquele que lhe pedia algo. Nessa troca, ele solicitava 

apenas a fruta produzida pelo outro jogador.

O Pato não negou nenhum pedido a ninguém e ignorou apenas dois. No entanto, 

sofreu  deserção  do  Sapo  e  do  Lobo.  Seus  dados  ainda  demonstram  que  o  jogador 

cooperava mesmo quando o seu nível de vida era crítico.

O Jacaré solicitou cooperação a todos os personagens e o foi o primeiro a desertar 

em todas as suas interações. Além disso, cooperou bem menos do que solicitou e em igual 

número  ao  que  recebeu.  Seus  dados  ainda  demonstram  que  esse  jogador  procurou 

acumular pontos com os extras gerados pela Toupeira e pelo Paraquedas.  Apesar  de  ter 

negado um pedido do Lobo e ter recebido uma deserção desse personagem em seguida, 

procurou restabelecer a cooperação. O mesmo não foi observado em sua relação com os 
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outros personagens.

A Onça só recebeu cooperação do Sapo e do Tamanduá. No entanto, ela procurou 

cooperar com o Pato e com o Jacaré, que não foram recíprocos. Esse personagem também 

possui registros de tentativas de acumular pontos utilizando o Paraquedas e a Toupeira.

O Tamanduá solicitou a todos os outros personagens, mas de modo mais intenso ao 

Jacaré, que ignorou todos os seus pedidos. Ele só negou um pedido e não teve nenhum 

negado. É possível perceber também que ele não parece ter sido bem sucedido ao tentar 

acumular  pontos  com o Paraquedas,  que lhe rendeu algumas perdas  no decorrer  dessa 

partida. 

Ao  serem  solicitados  a  falar  sobre  o  que  pensaram  sobre  o  experimento,  os 

participantes o identificaram como um estudo sobre o fenômeno da cooperação. Outros 

comentários sugeriram que se trata de um experimento elaborado para testar a agilidade e a 

esperteza  das  pessoas,  pois  seriam  essas  qualidades  que  o  ganhador  deveria  possuir. 

Quanto a uma possível mudança no software do jogo, os participantes recomendaram que 

fosse retirada a configuração que punia os jogadores que não tivessem um pedido atendido, 

com a  justificativa  de que sem isso,  o  jogo seria  mais  próximo do que ocorre  com a 

cooperação na vida real. Além dessa sugestão, também propuseram que houvesse no jogo 

uma espécie de registro visual das interações entre os participantes, para que a decisão de 

cooperar ou não se baseasse em uma memória mais extensa do que a que eles podiam 

recorrer  ao  tentar  julgar  a  reputação  de  um jogador  para  aceitarem ou  efetuarem um 

pedido.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo 4

Tabela 13 - Partidas realizadas com o Grupo 4

Personagem Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4

Onça 1º lugar 1º lugar 3º lugar 5º lugar

Sapo 3º lugar 4º lugar 2º lugar 1º lugar

Tamanduá 6º lugar 2º lugar 1º lugar 3º lugar

Jacaré 5º lugar 5º lugar 4º lugar 2º lugar 

Pato 2º lugar 3º lugar 5º lugar 4º lugar

Lobo 4º lugar 3º lugar 4º lugar 3º lugar
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Figura 37. Interações realizadas pelo personagem Onça 

Nas  partidas  conduzidas  com  este  grupo  o  mecanismo  de  punição  não  esteve 

presente.  Isso significa que,  para um jogador,  receber  deserção não acarretou perda de 

pontos. A Onça foi a vencedora da primeira partida (Figura 37) e como explicação, disse 

que seu comportamento foi cooperar  com todos mas com bastante  cautela.  Porém, em 

análise de seus dados, observamos que esse personagem não agiu exatamente assim. Ele 

cooperou com três personagens, sendo uma vez com cada um apenas. Por outro lado, foi 

atendida em vinte  de seus  vinte  e  nove pedidos a  todos os  personagens.  Seu relatório 

demonstra que ele interagiu com todos e procurou preservar seu estoque de pontos com 

relativa cautela.  Sua  estratégia  mais  frequente  foi  a  de priorizar  a  solicitação  a  outros 

personagens e a ignorar momentaneamente os pedidos dos outros, além de ter desertado 

apenas uma vez e só com o personagem Jacaré. Uma outra estratégia que observamos no 

comportamento  deste  personagem  foi  a  de  pedir  imediatamente  àquele  que  lhe  pedia 

cooperação. A Onça não obteve nenhum bônus e quando quis ganhá-los, recorreu apenas 

ao Paraquedas por duas vezes, mas mesmo assim sem sucesso. Foi punida pelo Rato ao 

invés de premiada.

Este  personagem estabeleceu mais  interações com o Sapo, porém, a  Figura 38, 

mostra que não se trataram de interações pautadas majoritariamente pela reciprocidade.
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Figura 38.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Onça com o Sapo

O  jogador  que  controlou  o  Tamanduá  disse  não  ter  utilizado  bem  os  itens  da 

interface do jogo para a realização de pedidos e atribuiu a isso sua posição de sexto lugar 

na colocação geral. Ao verificarmos a evolução de seu tempo de vida, podemos observar 

que a frequência com que este personagem perdia pontos foi maior do que os períodos de 

estabilidade. O  Tamanduá  cooperou  com  quatro  personagens  e  recebeu  apenas  uma 

cooperação espontânea do Lobo. Além disso, essa cooperação só foi possível porque o 

jogador manifestou sua preocupação em relação a sua baixa quantidade de pontos, o que 

parece ter  sensibilizado o participante que controlava o Lobo a tomar essa atitude.  Ao 

analisarmos  o  mapeamento  de  suas  interações,  pudemos  verificar  que  o  personagem 

realmente não realizou pedidos aos outros jogadores. O Lobo manteve esse comportamento 

no decorrer  das outras partidas.  Aparentemente,  ele  procurava ouvir  a  necessidade dos 

outros e doar espontaneamente, principalmente para o Tamanduá.

O Personagem Pato,  que  teve  um desempenho semelhante  ficando em segundo 

lugar na colocação geral, também foi punido por duas vezes pelo Rato, porém pediu menos 

e negou mais. E não teve nenhum pedido seu negado, mas vários ignorados.

183



O Jacaré pediu e cooperou mais do que recebeu. E foi possível verificar também, 

que ele atendia aos pedidos quase que imediatamente. Ao que parece, esse personagem 

priorizava a cooperação.

O Sapo não diversificou muito  as  suas  interações  cooperativas.  Essa conclusão 

advém do fato de que ele cooperou com apenas dois personagens.  E suas solicitações, 

apesar de abrangerem todos os outros jogadores, foram mais frequentemente dirigidas ao 

Pato, que compunha a dupla com a qual mais cooperou, juntamente com a Onça.

Já o Lobo, teve quase todos os seus pedidos atendidos, mas não pediu tanto quanto 

os outros personagens, além de também não ter negado nenhum.

Ao final dessa primeira partida e ao serem perguntados sobre o que acharam da 

atividade e  sobre a  capacidade do jogo para o estudo do fenômeno da cooperação,  os 

participantes disseram que o jogo é muito instigante, pois produz enigmas. O fato de não 

estar claro sobre quando é mais vantajoso realizar determinado movimento, segundo eles, 

instaura um problema cuja solução nunca está pronta e que isso torna a situação de jogo 

divertida.

Como sugestão, um dos jogadores disse que o jogo seria mais divertido se fosse 

possível empurrar os outros participantes para longe de seu caminho quando um bônus 

surgisse através do Paraquedas ou da Toupeira. Um outro aspecto salientado por eles diz 

respeito às exigências visuais da mecânica do jogo. A crítica incidiu sobre um excesso de 

estímulos aos quais precisavam estar atentos para a realização das tarefas do jogo. Por fim, 

os jogadores decidiram avisar uns aos outros quando qualquer uma de suas frutas estivesse 

chegando  ao  fim  como  estratégia  para  receberem  cooperação  e  manterem  vivos  seus 

personagens na partida seguinte.

Figura 39. Interações realizadas pelo personagem Onça 
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Na segunda partida, o jogador que controlava a Onça venceu novamente (Figura 

39),  e  atribuiu  sua  vitória  às  estratégias  utilizadas  na  partida  anterior.  A análise  do 

mapeamento  das  interações  nos  mostra  semelhanças  entre  o  seu  comportamento  nesta 

partida com a partida anterior. A Onça foi o personagem que mais desertou e continuou a 

ignorar  solicitações  e  a  reagir  com  pedidos  para  com  aqueles  que  lhe  solicitavam 

cooperação.  Mas  foi  possível  observar  um  aumento  significativo  no  número  de 

cooperações  com  os  outros  personagens.  E  é  notório  considerar  também,  que  o 

comportamento  aparentemente  desprendido  apresentado  pelo  Lobo  na  última  partida 

parece ter sido explorado pela Onça, que terminou por solicitar mais cooperações a esse 

personagem do que aos outros. Entretanto, apesar de não desertar com ninguém, o Lobo 

dessa vez fez muito mais pedidos, dos quais foram atendidos menos da metade.

A Figura 40 mostra baixa frequência de reciprocidade entre a Onça com o Sapo, 

personagem com o qual estabeleceu o maior número de interações.

Figura 40.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Onça com o Sapo

O Pato  e  o  Lobo terminaram o  jogo no mesmo momento,  ficando  os  dois  em 

terceiro lugar nessa partida. Foi possível observar em seus dados que a maioria de seus 

pedidos foram ignorados. E mesmo tendo aceitado menos da metade dos pedidos alheios, 

os dois personagens tiveram pedidos negados pela Onça. 

O Jacaré,  que também teve um de seus  pedidos  negados por  esse personagem, 

ignorou apenas um pedido durante toda a partida. Essa estratégia não se mostrou vantajosa, 
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uma vez que vários personagens ignoraram a maioria de seus pedidos. Apesar de parecer 

procurar estabelecer reciprocidade cooperativa, não obteve êxito em cooptar o esforço dos 

demais.

O Tamanduá não realizou nenhum pedido nesta partida através da interface do jogo, 

preservando o que havia feito na partida anterior.  Porém, apesar de ter cooperado com 

todos os outros personagens, o fez muito menos frequentemente do que havia feito antes, 

ignorando  alguns  pedidos,  além  de  ter  sido  novamente  presenteado  por  cooperações 

espontâneas do Lobo quando disse em voz alta que estava prestes a sair do jogo por falta  

de  frutos.  Esse  personagem  não  negou  nenhum pedido,  e  sua  colocação  em  segunda 

posição na classificação geral é interessante já que seu número de interações foi limitado.

O Sapo concentrou novamente suas interações com o Pato e a Onça, apesar de ter 

cooperado com dois outros  personagens uma vez.  O mapeamento dos dados apresenta 

certa  tendência  à  reciprocidade  cooperativa,  não  havendo  nenhuma  deserção  desse 

personagem dirigida aos demais.

Durante as conversas no final da partida, os participantes decidiram combinar uma 

espécie de sinal verbal para se auxiliarem quando estivessem com seu suprimento de frutas 

próximo ao fim. A ideia proposta por eles foi a de associar a fruta produzida por seus 

personagens à  fruta  que,  em seus  estoques,  estivesse  prestes  a  acabar.  Dessa forma,  o 

Jacaré, cuja árvore produz bananas, quando estivesse com pouca acerola diria em voz alta: 

banana precisa de acerola. Esse acordo foi particularmente interessante, considerando-se 

que é possível realizar pedidos e trocas apenas através da interface do jogo sem ter que 

recorrer  a  essa  nova  codificação.  Com  isso,  os  jogadores  passaram  a  contar  com  a 

possibilidade  de  fazer  pedidos  ao  grupo todo de  uma vez  e  não somente  a  um único 

jogador. Essa tática, além disso, poderia facilitar o anonimato da deserção, já que aquele 

que ouvia uma solicitação, não precisaria reagir a ela prontamente, tirando proveito do fato 

de que poderia deixar de cooperar sem manifestar isso explicitamente ao outro. E isso nos 

remete  ao  conceito  de  free-rider.  Eles  parecem  querer  estabelecer  outras  regras, 

provavelmente para não terem que assumir as regras atuais.

A terceira partida começa com essa proposta. Sendo assim, no primeiros minutos da 

primeira metade da partida,  foi comum ouvir os participantes falando quase ao mesmo 

tempo,  solicitando aqueles  frutos que estavam perdendo.  Em função disso,  muitos dos 
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movimentos  cooperativos  entre  os  jogadores  foram  espontâneos,  realizados  com  a 

finalidade de atender àqueles que faziam pedidos em voz alta e nem sempre pela interface 

do jogo.

Figura 41. Interações realizadas pelo personagem Tamanduá 

Dessa vez o ganhador foi o Tamanduá (Figura 41) e o jogador que o controlava 

disse acreditar que isso só foi possível porque todos os jogadores se dispuseram a cooperar, 

mas que sem cautela não seria mais fácil ganhar. Pudemos observar que suas estratégias 

sofreram modificações, já que este personagem fez muito mais pedidos do que os outros 

jogadores nessa e nas duas partidas anteriores. E os recipientes mais frequentes de seus 

pedidos foram a Onça e o Sapo, com os quais vinha interagindo mais vezes no decorrer das 

outras partidas, aparentemente em função de sua proximidade com tais participantes no 

local  onde  os  experimentos  foram conduzidos.  As  conversas  entre  os  três  eram mais 

frequentes do que entre os outros jogadores e expressavam negociações para a troca de 

frutos,  dúvidas  sobre como proceder  em algumas ocasiões  e  até  mesmo repreensões  e 

ironias  na  manifestação  de  descontentamento  com  as  decisões  tomadas  dentro  desse 

subgrupo. 

A Figura 42 mostra uma tendência inicial de estabelecimento de reciprocidade do 

Tamanduá com o Lobo.
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Figura 42.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Tamanduá com o Lobo

Já  o  Sapo  não  se  mostrou  muito  disponível  em  cooperar  com  o  Tamanduá, 

atendendo apenas um dos 23 pedidos que recebeu desse personagem.

O participante que controlava a Onça, que até então tinha vencido duas partidas 

seguidas, disse que não venceu dessa vez porque sua prioridade foi a cooperação. Porém, 

foi possível observar que esse personagem teve prejuízos com o Rato ao tentar pega ganhar 

pontos  extras  com o Paraquedas.  E em comparação com a partida anterior,  os  demais 

jogadores foram econômicos ao cooperar com esse participante dessa vez.

Quanto aos  demais  jogadores,  nem todos procuravam explicar  o porquê de não 

terem ganhado essa partida. Apenas o Sapo chegou a dizer que atribui sua derrota ao fato 

de que procurou cooperar mas não sentiu o mesmo dos demais jogadores.

O participante que controlava o Lobo sugere que na próxima partida o critério de 

cooperação seja baseado na quantidade de frutas que cada um possui. A ideia era que, se 

alguém possui o total de qualquer fruta esse jogador deveria doar para outro participante.
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Figura 43. Interações realizadas pelo personagem Sapo 

Na quarta  partida,  os jogadores  não tinham mais  acesso ao seu tempo de vida. 

Entretanto, ainda poderiam verificar a quantidade de seus frutos em seus estoques quando 

quisessem. Ao saber dessa configuração para essa partida, um dos participantes disse que o 

tempo de vida  não era  tão  importante  assim e  que  poderiam jogar  sem problemas  na 

ausência dessa informação.

A partir desse momento, observamos um tipo de coordenação ainda mais íntima 

entre  os  participantes.  Alguns  passaram  a  se  policiar.  O  jogador  do  Tamanduá,  por 

exemplo,  quando não teve  uma solicitação  sua  atendida  pela  Onça,  reagiu  com ironia 

dizendo  “nossa,  muito  obrigado  por  não  cooperar  comigo  Onça”.   Já  o  Sapo, 

aparentemente  irritado  com  o  Tamanduá,  disse  várias  vezes  que  seus  pedidos  são 

excessivos  e  que  ele  precisava  ter  mais  paciência.  Porém,  esse  mesmo  personagem 

cooperou apenas uma vez com o Tamanduá,  mantendo o que já  havia feito na partida 

anterior.  

Ao final, o Sapo venceu (Figura 43), e atribuiu sua vitória ao controle que procurou 

exercer sobre os pedidos excessivos do Tamanduá, ao criticá-lo e não cooperar com ele. E 

a análise de seus dados demonstra que esse ganhador parece ter explorado a disposição do 

Lobo em cooperar, já que a maioria de seus pedidos foram dirigidos a ele e nunca precisou 

cooperar  com  o  mesmo,  já  que  não  recebeu  nenhuma  solicitação.  Algo  semelhante 

aconteceu  entre  o  Lobo  e  o  Tamanduá.  Este  último  recebeu  mais  cooperações  desse 

personagem do que  dos  outros  e  só cooperou uma vez  com ele.  O Tamanduá,  com a 

exceção do Lobo, parece não ter despertando a simpatia dos demais personagens com seus 

pedidos, o que parece ser um efeito da reputação que ele constitui com as manifestações do 
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Sapo a seu respeito.

A Figura 44 mostra que reciprocidade inicial do Sapo com o personagem com o 

qual estabeleceu o maior número de interações, o Jacaré.

Figura 44.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Sapo com o Jacaré

Os jogadores Pato, Lobo e Jacaré, diferentemente do que era praticado pela Onça, 

Tamanduá e Sapo, não pareciam fazer questão em expor suas necessidades ao grupo em 

voz alta, e não procuraram estabelecer negociações entre si no decorrer das partidas.

O Jacaré,  que ficou em segundo lugar nessa partida,  disse que só cooperava se 

alguém lhe pedisse. No entanto, ao analisarmos seus dados, pudemos verificar que esse 

personagem adotou estratégias mais conservadoras do que estava fazendo até então nas 

partidas anteriores. Apesar de ter interagido com todos os personagens e não ter desertado, 

ignorou os pedidos do Pato e só cooperou uma vez com o Tamanduá. 

Vale acrescentar também, que o participante que jogou com a Onça demonstrou 

certa  habilidade  de  síntese  no  decorrer  das  discussões  travadas  entre  as  partidas.  Na 

maioria das vezes, ele era o primeiro a expor suas ideias entre uma partida e outra. Ele 

chegou a propor noções sobre o que poderia ser mais ou menos estável em interações 

cooperativas ao dizer que a cautela poderia ser o melhor caminho. Ele ainda sugeriu que o 

ditado  popular  que  diz  “dê  e  receberá”  poderia  ser  questionado  diante  do  que  havia 
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presenciado ali.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo  5

Tabela 14 - Partidas realizadas com o Grupo 5

Personagem Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4

Onça 2º lugar 3º lugar 4º lugar 5º lugar

Sapo 1º lugar 5º lugar 3º lugar 1º lugar

Tamanduá 6º lugar 4º lugar 4º lugar 3º lugar

Jacaré 5º lugar 1º lugar 2º lugar 2º lugar

Pato 4º lugar 1º lugar 1º lugar 3º lugar

Lobo 3º lugar 2º lugar 5º lugar 4º lugar

Na primeira partida, o vencedor foi o Sapo. Nota-se que o personagem interagiu 

com todos os outros quatro jogadores e recebeu cooperação também de todos. Porém, só 

deixou  de  cooperar  com  a  Onça,  que  só  lhe  fez  um  pedido.  De  modo  geral,  este 

personagem não negou pedidos, apenas ignorou a maioria dos que foram direcionados a 

ele, como mostra a  Figura 45. O participante que o controlou se limitou a dizer que sua 

estratégia for cooperar com todos os personagens.

Figura 45. Interações realizadas pelo personagem Sapo 

A  Figura  46 mostra  pouca  disposição  para  a  reciprocidade  do  Sapo  com  o 

personagem Lobo, com o qual estabeleceu o maior número de interações.
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Figura 46.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Sapo com o Lobo

A Onça, que ficou em segundo lugar, recebeu menos cooperações. Além disso, teve 

dois de seus pedidos negados pelo Lobo e negou um pedido do Pato, único personagem 

com o qual a Onça não cooperou. O participante que a controlava disse que sentiu que o 

Lobo negava muito e que, apesar de ter cooperado com todos, ignorou pedidos em função 

do comportamento do Lobo.  O jogador disse que sua estratégia  foi  a de pedir  a  fruta 

produzida pelo personagem ao qual dirigia seus pedidos.

O Lobo, que ficou em terceiro lugar nesta partida, negou com todos os jogadores 

exceto com o Sapo. O único personagem que se sentiu provocado com suas deserções foi o 

Tamanduá. O jogador que o controlava disse que o Pato o ajudou muito e que só negou os 

pedidos porque seu tempo de vida estava acabando quando o fez.

O Pato,  que  ficou  em quarta  posição,  interagiu  mais  com o personagem Lobo 

durante esta partida. Ele não desertou com ninguém, mas obteve uma deserção da Onça e 

duas do Lobo. O Pato ignorou muitos pedidos, assim como teve a maioria de seus pedidos 

negados.

O Jacaré, que ficou em quinto lugar, não desertou o pedido de nenhum personagem, 
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mas obteve dois de seus pedidos negados pelo Lobo. O Jacaré teve mais pedidos ignorados 

do que ignorou os dos outros. Os dados ainda mostram que este personagem estabeleceu 

mais interações com o Lobo, em comparação com os demais. Segundo o participante que o 

controlava,  sua  derrota  ocorreu  por  causa  de  suas  tentativas  mal  sucedidas  de  buscar 

acumular pontos com o Paraquedas.

O Tamanduá, que ficou em sexto lugar nesta partida, só desertou e obteve deserções 

do Lobo, com o qual estabeleceu o maior número de interações. Mesmo assim, o Lobo foi 

o personagem com o qual mais cooperou. Seus dados mostram que ele ignorou muitos 

pedidos e também teve poucos de seus próprios pedidos atendidos. Houve pouca interação 

deste personagem com o Sapo e a Onça. O Tamanduá disse que só pedia o que precisava 

mas que foi o primeiro a sair porque cooperava quando tinha poucos frutos.

Ao final da partida, alguns participantes disseram que o jogo os fazem se lembrar 

de um regime socialista e que é possível sobreviver se soubermos colaborar uns com os 

outros.  A  cooperação  também  foi  citada  como  sendo  o  fenômeno  de  interesse  do 

experimento.

Na segunda partida, o Jacaré e o Pato ficaram em primeiro lugar. O Pato alegou que 

procurou pedir apenas a fruta parecia conter mais de 60% no suprimento do outro jogador. 

Já o Jacaré disse que procurou verificar a fruta cuja quantidade era mais abundante no 

suprimento do outro jogador para realizar um pedido. O participante também observou que 

no final da partida a cooperação começa a diminuir de modo geral entre os jogadores. 

Figura 47. Interações realizadas pelo personagem Pato
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Figura 48. Interações realizadas pelo personagem Jacaré

Os dados do Pato (Figura 47) mostram que ele cooperou com todos, exceto com a 

Onça, mas teve todos seus pedidos ignorados pelo Tamanduá. Ele não desertou ou recebeu 

deserções.  O  Jacaré  (Figura  48)  também  cooperou  com  todos,  mas  de  modo  mais 

moderado do que o Pato. Além disso, recebeu deserções da Onça e do Lobo. Entre si, Pato 

e  Jacaré  estabeleceram  o  maior  número  de  interações,  com  um  índice  relativo  de 

reciprocidade como mostra a Figura 49.

Figura 49.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Pato com o Jacaré
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O Lobo ficou em segundo lugar. O personagem que o controlava disse que sentiu 

preconceito  por  parte  dos  outros  jogadores  em função  de  seu  desempenho  na  partida 

anterior, em que foi culpado por não cooperar. Seus dados apresentam poucas cooperações, 

tendo ignorado a maioria dos pedidos que lhe foram feitos. Ele foi o primeiro a desertar 

com o Tamanduá e o Jacaré, entre os quais só o primeiro, que foi o único com quem ele 

não cooperou, reagiu com deserção. Esta reação do Tamanduá ocorreu após o Lobo ter 

recebido três cooperações seguidas desse personagem e não ter atendido a nenhum de seus 

pedidos. 

A Onça ficou em terceiro lugar e interagiu pouco em comparação com os outros 

personagens. Seus dados mostram que ela solicitou menos do que foi solicitada e atendeu a 

poucos pedidos, ignorando boa parte deles.

O Tamanduá ficou em quarto lugar e disse que,  nesta partida,  procurou pedir  a 

todos indiscriminadamente, que seria o contrário do que havia feito na parida anterior. Seus 

dados ainda demonstram que realizou poucas cooperações. Ele cooperou mais vezes com o 

Lobo do que com os outros, mas só desertou os pedidos dele ao se sentir provocado por sua 

deserção.

O Sapo ficou em quinto lugar e disse que isso ocorreu em função da escassez da 

própria fruta. O participante que o controlava disse que deu de seu próprio fruto a todos os 

outros jogadores na crença de que haveria tempo suficiente para que sua árvore produzisse 

mais frutos. Seus dados mostram que o personagem cooperou com todos os jogadores, 

exceto com o Tamanduá.

Figura 50. Interações realizadas pelo personagem Pato

Na terceira partida, o vencedor foi o Pato (Figura 50). Ele disse que sua estratégia 

195



foi a de pedir somente o que os outros possuíam em bastante quantidade e verificar qual 

era a fruta mais solicitada para tentar reunir uma boa quantidade e distribuí-la entre os 

jogadores necessitados.  Seus dados mostram que o jogador cooperou com todos, exceto 

com a Onça, que só lhe fez um pedido. Ele não reagiu às deserções que sofreu do Lobo e o 

Tamanduá foi o personagem do qual mais pedidos ignorou. Mesmo assim, o participante 

também comentou que o Lobo esteve muito egoísta durante esta partida. O Jacaré foi o 

personagem com o qual ele estabeleceu mais interações, com relativa reciprocidade, como 

mostra a Figura 51.

Figura 51.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Pato com o Jacaré

É interessante mencionar que, no ambiente onde o experimento ocorreu, o Pato e o 

Jacaré estiveram fisicamente próximos durante a realização das partidas, o que pode ter 

facilitado a comunicação e a troca.

O Jacaré ficou na segunda posição, com disposição cooperativa semelhante à do 

Pato, do qual recebeu o maior número de solicitações e ao qual mais dirigiu seus pedidos. 

O Jacaré  não negou nenhum pedido.  Assim como o  vencedor  da  partida,  o  Jacaré  só 
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recebeu  deserções  do  Lobo,  com  o  quem  só  cooperou  uma  vez.  O  participante  que 

controlava o Jacaré disse ter  mantido a  estratégia  anterior,  pedindo não apenas  a fruta 

produzida  pelas  árvores  dos  outros  personagens,  mas  considerando  aquelas  mais 

abundantes antes de solicitar.

A terceira posição ficou com o Sapo, que também só teve seus pedidos negados 

pelo Lobo. Em reação, o Sapo negou um pedido deste personagem, no entanto, cooperou 

com  todos  os  outros  embora  tenha  ignorado  a  maioria  dos  pedidos  que  recebeu.  O 

participante  que  controlava  disse  que  todos  os  personagens  saíram  por  falta  de  uva, 

inclusive o próprio Sapo por causa das deserções do Lobo.

O quarto lugar ficou com o Tamanduá, que disse que o Lobo não regenerou, ou 

seja,  não deixou de negar pedidos depois de ouvir as reclamações do grupo na partida 

anterior.  O Tamanduá apresentou cooperação com todos os  jogadores,  desertando uma 

única vez com o Lobo como reação a uma deserção. Ele solicitou mais do que cooperou, 

ignorando boa parte dos pedidos que os outros jogadores lhe fizeram.

A Onça, que também ficou em quarta posição, cooperou com todos os personagens, 

porém limitou seus pedidos a no máximo dois para cada um dos demais jogadores durante 

essa partida.

A quinta posição ficou com o Lobo, que foi o primeiro a desertar com todos os 

outros jogadores.  Aparentemente,  este personagem esteve sob o efeito  da reputação de 

desertor adquirida na partida anterior e que, desta vez, parece ter sido ainda mais reforçada. 

Além de ter a maioria de seus pedidos ignorados, três personagens se sentiram provocados 

por suas deserções e reagiram desertando. O participante que controlava o Lobo disse que 

não  teve  sorte  ao  pegar  a  caixa  de  presente  e  encontrar  o  Rato.  Ele  aparentou 

constrangimento com o fato de ter sido apontado pelos outros jogadores como alguém que 

não coopera. Ele ainda sugeriu que o  Dilema da Floresta  não é capaz de  representar o 

fenômeno da cooperação, pois o jogador não age assim na vida real.

Na quarta partida, o Sapo ficou em primeiro lugar. O participante que controlava 

este personagem disse que só conseguiu vencer porque evitou o Paraquedas e apanhou 

muitos  frutos  deixados  pela  Toupeira.  Os  seus  dados  mostram que o  personagem não 

cooperou com o Jacaré e atendeu a poucas solicitações, desertando apenas com o Lobo, 

como mostra a Figura 52 abaixo.
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Figura 52. Interações realizadas pelo personagem Sapo

A Figura 53 abaixo apresenta a covariância dos movimentos do Sapo em interação 

com  o  Lobo,  com  o  qual  estabeleceu  o  maior  número  de  interações.  Houve  mais 

reciprocidade no início da interação.

Figura 53.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Sapo com o Lobo

O Jacaré ficou em segundo lugar  e  disse que manteve sua estratégia  anterior  e 

preservou suas frutas quando percebeu que elas estavam acabando. Seus dados mostram 

que o personagem não negou nenhum pedido e estabeleceu reciprocidade cooperativa com 

todos os personagens, exceto com o Sapo, que ignorou todos os seus pedidos.

O Tamanduá, que ficou em terceiro lugar, disse que usou a estratégia que o Pato 
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disse ter usado na partida anterior. Segundo o participante que o controlava, o jogo tinha 

que ser mais extenso para facilitar a construção de alianças. 

Dessa vez, o Tamanduá não negou nenhum pedido e estabeleceu uma relação de 

reciprocidade  cooperativa  razoável  com  todos  os  jogadores,  especial  com  o  Jacaré, 

atendendo mais aos seus pedidos do que os dos outros personagens.

O Lobo ficou em quarto Lugar e, dessa vez, cooperou mais e apenas desertou uma 

vez com um único personagem. Este jogador parecia determinado a modificar a reputação 

que  havia  construído  nas  partidas  anteriores,  pois  até  cooperou espontaneamente  nesta 

partida. Com este comportamento, ele estabelece certa reciprocidade cooperativa com os 

outros personagens.

A  Onça,  que  ficou  em  quinto  lugar,  parece  ter  mantido  seu  comportamento 

apresentado  durante  todas  as  partidas  anteriores.  Trata-se  de  um posicionamento  mais 

retraído no jogo. Apesar de não ter  negado pedidos ou sofrido deserções,  ela interagiu 

pouco, com solicitações moderadas a outros personagens. Além disso, este jogador ignorou 

grande parte dos pedidos que lhe foram feitos.

Seguindo as ações dos jogadores do Grupo  6

Tabela 15 - Partidas realizadas com o Grupo 6

Personagem Partida 1 Partida 2 Partida 3 Partida 4

Onça 5º lugar 3º lugar 4º lugar 3º lugar

Sapo 1º lugar 2º lugar 1º lugar 2º lugar

Tamanduá 4º lugar 1º lugar 2º lugar 1º lugar

Jacaré 2º lugar 5º lugar 3º lugar 4º lugar

Pato 3º lugar 4º lugar 5º lugar 3º lugar

Lobo Não participou Não participou Não participou Não participou

Na primeira partida, o vencedor foi o Sapo, que disse que sua estratégia foi pedir 

muito e dar a fruta que produzia e qualquer uma que estivesse em grande quantidade. Seus 

dados  (Figura  54)  mostram um jogador  bastante  comedido,  entretanto.  Ele  ignorou  a 

maioria  dos  pedidos  que  recebeu,  mas  foi  mais  flexível  ao  cooperar  com  o  Jacaré, 
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interagindo mais com este personagem e atendendo mais a seus pedidos do que aos dos 

outros, como mostra a Figura 55.

Figura 54. Interações realizadas pelo personagem Sapo

Figura 55.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Sapo com o Jacaré

O Jacaré, que estabeleceu certa reciprocidade com o vencedor da partida (Figura 

55), ficou em segunda colocação. Tal como relatamos acerca do Sapo, os dados do Jacaré 

também apresentam um jogador mais  conservador.  Ele  cooperou moderadamente e  fez 

mais pedidos do que recebeu. O Jacaré foi o primeiro a desertar ao estabelecer interações 

com a Onça e o Tamanduá,  de quem também teve pedidos negados em reação a suas 

deserções.  O participante que controlava este  personagem disse que procurou cooperar 
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apenas dando a fruta que sua árvore produzia e qualquer outra fruta cujo nível de energia 

estivesse acima de 70%. No entanto, acredita que fez muitos movimentos errados. Um 

deles foi o de não prestar atenção à porcentagem das frutas dos outros, só na sua própria.

O Pato ficou em terceiro lugar e disse que cometeu o mesmo erro do Jacaré ao não 

dar a devida atenção às porcentagens do suprimento dos outros jogadores. No entanto, 

como estratégia,  pedia a  fruta  que o outro jogador  produzia.  O Tamanduá foi  o único 

personagem com o qual desertou e recebeu deserções. Apesar de ter cooperado com todos 

os outros jogadores, estabeleceu interações de reciprocidade cooperativa um pouco mais 

frequentes com o Jacaré do que com os outros jogadores. Ele recebeu bem menos do que 

pediu aos outros jogadores, mas suas cooperações também foram reservadas já que ignorou 

muitos pedidos.

O Tamanduá ficou em quarto lugar e reclamou do grupo, dizendo que todos só 

pediram a sua fruta. Ele também observou que o tempo que leva para produzir uma fruta é 

muito longo, o que deixa o jogo mais difícil. Seus dados mostram que este personagem 

desertou  com  todos  os  outros  e  foi  o  primeiro  a  fazê-lo  nas  interações  com  três 

personagens. Seus movimentos de cooperação foram bem econômicos, já que cooperou 

apenas com dois personagens apenas duas vezes com cada um.

O quinto lugar ficou com a Onça. O personagem que a controlava disse que teve má 

sorte ao abrir a caixa de presente deixada pelo Paraquedas mais de uma vez e encontrar e o 

Rato. Além disso, o participante também alegou que todos pediam a fruta que produzia, 

especialmente o Pato, que fazia pedidos ainda mais constantes. Seus dados mostram que 

este jogador realizou poucas interações no decorrer do jogo só teve pedidos negados pelo 

Tamanduá e pelo Jacaré, ao qual reagiu com deserção.

Os participantes afirmaram que o Dilema da Floresta foi elaborado para avaliar o 

fenômeno a cooperação e da sobrevivência.

Na segunda partida, o Tamanduá foi o vencedor. O participante que o controlava 

atribuiu seu feito ao fato de ter sido mais generoso e ter parado de apanhar os presentes 

deixados pelo Paraquedas. Mesmo assim, quando um dos outros participantes avisou que 

suas frutas estavam acabando, o Tamanduá respondeu que isso não era problema dele. Seus 

dados (Figura 56) indicam disposição para deserção com o Sapo e o Jacaré.
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Figura 56. Interações realizadas pelo personagem Tamanduá

Figura 57.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Tamanduá com a Onça

Na  Figura  57,  percebemos  o  estabelecimento  de  certa  reciprocidade 

cooperativa do Tamanduá com a Onça.

O Sapo ficou em segundo lugar.  Ele  relata que só não ficou em segundo lugar 

porque deixou de negar pedidos no final do jogo. Porém, seus dados indicam que este 

jogador ignorou a maioria dos pedidos dos outros jogadores. O mesmo não ocorreu em sua 

interação  com o Tamanduá,  com quem cooperou várias  vezes  e  de  quem teve  muitos 

pedidos negados. O Sapo não se sentiu provocado a reagir nenhum vez, no entanto.

Em  terceiro  lugar  ficou  o  personagem  Onça,  que  teve  todos  os  seus  pedidos 

ignorados pelo Sapo. Mesmo assim, observamos uma persistência da Onça na manutenção 
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de sua disposição cooperativa com o Sapo. Com os outros personagens, a Onça estabeleceu 

relativa reciprocidade cooperativa, sem negar ou ter nenhum de seus pedidos negados. O 

Tamanduá foi o personagem com o qual a Onça realizou o maior número de interações. 

O Pato ficou em quarto lugar e disse que manteve sua estratégia anterior, porém, 

sem se valer da caixa de presentes deixada pelo Paraquedas para acumular pontos extras. 

Em análise de seus dados, observamos que o jogador procurou agir  com mais cautela, 

ignorando pedidos sem negar pedidos. No entanto, se sentiu provocado pela deserção do 

Jacaré  durante  a  sequência  de  suas  interações.  É  possível  observar  também,  que  este 

personagem foi bastante generoso com o Sapo, com quem cooperou três vezes e de quem 

só teve um pedido atendido.

O quinto lugar ficou com o Jacaré, que acredita que sua derrota se deve ao fato de 

ter zerado a quantidade da própria fruta que produz ao cooperar demais durante a partida. 

Ele  realmente  ignorou  poucos  pedidos.  No  entanto,  observamos  também  que  este 

personagem foi o primeiro a desertar nas interações travadas com três jogadores. O único 

personagem ao qual o Jacaré não negou pedidos foi a Onça. 

Na terceira partida, o Sapo ficou em primeiro lugar. No entanto, o participante que 

o controlava reclamou do fato de ter que continuar jogando com o mesmo personagem. 

Para ele, a reputação do Sapo já estava muito forte e os demais jogadores já conheciam 

suas estratégias. A estratégia desse jogador se manteve e ele ignorou muitos pedidos e não 

negou nenhum (Figura 58). Mas dessa vez, esse modo de agir encontrou a resistência do 

Jacaré e do Tamanduá, que lhe negaram vários pedidos. Mesmo assim, o Sapo fez muitas 

solicitações e seu alvo mais frequente foi o Tamanduá.

Figura 58. Interações realizadas pelo personagem Sapo
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A  Figura  59 abaixo  mostra  a  covariância  dos  movimentos  do  Sapo  com  o 

Tamanduá. Nota-se que a reciprocidade tende à diminuição em sua frequência.

Figura 59.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Sapo com a Tamanduá

O Tamanduá ficou em segunda posição. A maioria de seus pedidos foram dirigidos 

ao Sapo, que só atendeu a um deles. No entanto, o jogador que controlava o Tamanduá 

menciona o Pato como jogador que não coopera. A observação se refere ao fato de que o 

Pato negou dois pedidos de seis que lhe foram feitos. É possível que ter um pedido negado 

cause um efeito diferente do que ter este mesmo pedido ignorado.

O Jacaré ficou na terceira posição e foi o primeiro a desertar na interação com três 

personagens,  excetuando-se apenas  a  Onça.  Sua  deserção ao  primeiro  pedido do Sapo 

(jogador que ignorou muitos pedidos a outros) parece ter tido um bom efeito, já que obteve 

mais  cooperações  do  que  cooperou  com este  personagem.  Mesmo  assim,  foi  baixo  o 

número de cooperações do Sapo em comparação com o número de solicitações feitas a 

esse jogador.

A Onça obteve a quarta posição e procurou manter um comportamento cooperativo 

com todo os jogadores. Inclusive, ela não reagiu à única deserção que recebeu, que veio do 

Tamanduá. Ela não foi muito bem sucedida ao tentar acumular pontos extras, já que perdeu 
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seus  frutos  duas  vezes  para  o Rato que encontrou na caixa  de presentes  deixada  pelo 

Paraquedas.

A quinta posição ficou com o Pato, que disse ter considerado um exagero o número 

de pedidos que recebeu do Tamanduá. Este personagem ignorou poucos pedidos e não teve 

nenhuma de suas solicitações atendidas pelo Sapo.

Figura 60. Interações realizadas pelo personagem Tamanduá

Na quarta partida, o Tamanduá obteve a primeira posição e disse que só cooperou 

se seus frutos estivesse próximos a 100% em nível de energia. Além disso, disse que teve 

muita sorte. O Tamanduá concentrou a maioria de seus pedidos nas interações com o Sapo, 

que, por sua vez, foi quase totalmente recíproco na efetivação de muitos pedidos a esse 

personagem,  como  mostra  a  Figura  60.  Consequentemente,  o  Sapo  foi  o  seu  maior 

recipiente de cooperações.

A Figura 61 abaixo mostra que a reciprocidade entre Tamanduá e Sapo tendia a 

certa diminuição no decorrer das interações.
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Figura 61.  Covariação das interações realizadas pelo personagem 

Tamanduá com o Sapo

O Sapo ficou em segundo lugar. Ele ignorou todos os pedidos do Pato, da Onça e 

do Jacaré.  À Onça, o Sapo ainda apresentou a primeira deserção em todas as partidas, 

mesmo depois de ter  recebido cinco cooperações desse personagem. Com exceção dos 

movimentos  que  realizou  nas  interações  com  o  Tamanduá.  Ele  parece  ter  encontrado 

estabilidade no ato de ignorar pedidos.

A Onça,  que  ficou  com  a  terceira  posição,  procurou  estabelecer  reciprocidade 

cooperativa com todos os personagens, apesar de não ter sido correspondida pelo Sapo. 

Dessa vez ela recebeu muitas cooperações do Tamanduá e realizou mais pedidos do que 

vinha fazendo até então nas partidas anteriores.

O Pato também ficou na terceira posição e disse que seu critério para cooperar era 

que  as  frutas  que outros  lhe solicitassem tinham que estar  com o mínimo de  50% de 

energia.  Ele  atendeu  a  muitos  pedidos,  porém,  foi  mais  punitivo  desta  vez,  sendo  o 

primeiro a desertar com dois jogadores. Além disso, teve vários de seus pedidos negados 

pelo Tamanduá, reagindo a suas deserções.

O Jacaré ficou em quarta  posição e  disse que ficou sem abacaxi  pois ninguém 

cooperou  consigo  quando  pediu.  Dessa  vez  ele  estabeleceu  relações  cooperativas  com 

todos os personagens, mas desistiu de interagir com o Sapo quando percebeu que ele não 
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estava disposto a cooperar. Ele não desertou com ninguém e apenas recebeu uma deserção 

no Pato no último movimento de sua interação.
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ANEXO II
NARRATIVA INICIAL DO JOGO O DILEMA DA FLORESTA

Olá! Você já ouviu histórias que aconteceram no bosque, no reino encantado, no vale dos 

duendes, e até na terra do nunca. Essa é mais uma daquelas histórias que se passam numa 

floresta.

Num belo dia ensolarado, em que a floresta parecia calma, os animais tranquilos e a mata 

verdejante, alguma coisa parecia estar caindo lá do céu. 

Os bichos olhavam para o céu e não sabiam direito dizer o que era aquela coisa. Você deve 

estar se perguntando: mas os animais dizem? Eles falam? Bom, nessa nossa história eles 

falam sim.

Ouça só o que falou o jacaré, espantado:

- Aquilo deve ser um urubu! Mas que urubu esquisito. Desse tipo eu nunca vi.

De um outro ponto da floresta a onça também olhava atenta e assustada e pensou:

-Bom, passarinho não deve ser porque conheço muitos e aquilo não tem asa.

Em outro lugar, perto dali, um Tamanduá acabara de acordar e olhava para cima enquanto 

bocejava e se espreguiçava. Então ele disse:

-Minha nossa! Que coisa é aquela? E está caindo. Vai cair aqui!

Um Sapo, que está sempre aos arredores da lagoa para tomar sol ou caçar insetos, também 

se espantou com aquele objeto que se aproximava cada vez mais. Ele deu um pulo e falou:

-É meu. Eu não sei o que aquilo, mas é meu. Eu vou pegar. Saiu pulando ao encontro do 

objeto que caía.

E logo ali  pertinho,  um pato tinha acabado de sair  do banho e já pensava em dar um 

passeio pela floresta. Ele também olhou pra cima e viu o que os outros animais já tinham 

visto. Ele então resolveu correr para ir ver mais de perto o que era aquilo. 

Um lobo,  à espreita  do Pato,  quase tomando coragem para atacar  achou estranha toda 

aquela movimentação. Decidiu correr para ver também.

No mesmo momento os outros animais também resolveram correr para ver. 

O Jacaré, a Onça, o Tamanduá, o Sapo, o Pato e o Lobo acabaram se encontrando no local 

onde o objeto caiu. Dessa vez o Jacaré se convenceu: É, não era mesmo um Urubu. Aquilo 

é... O que é aquilo? Perguntou ele. Era um paraquedas. Com um saco amarrado em suas 
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cordas. Era isso que tinha caído. Nenhum bicho, entretanto, sabia dizer o que era, mesmo 

porque nenhum deles jamais tinha visto um paraquedas na vida. Já viram chuva cair, raio 

cair, folha cair das árvores... mas paraquedas com um saco amarrado, nunca, nunquinha!!

Eles chegaram mais perto para ver bem e saber do que se tratava. Dessa vez, um pouco 

mais receosos, pois estavam bem perto de algo que há bem pouco tempo estava lá no céu. 

Cada um se aproximou com cuidado. A onça resolveu abrir o saco para ver o que tinha 

dentro. Eles olharam admirados! Eram sementes. De vários tipos diferentes. O Sapo disse 

que um dia seu avô disse que sua avó tinha dito que se a gente colocar aquilo debaixo da 

terra uma planta pode nascer. 

Os outros animais decidiram acreditar no sapo. Cada um pegou uma semente diferente e 

foi pra casa. 

O tempo passou e os animais nunca mais se viram. As plantas que nasceram da semente 

que cada um plantou cresceram. E eles passaram a se alimentar de seus frutos. Da semente 

que o Jacaré plantou nasceu um pé de banana. E ele passou a comer dessa fruta todos os 

dias.  Da planta do sapo nasciam deliciosos abacaxis, o que era também sua refeição diária. 

Da semente  do  pato  nasciam bonitas  e  suculentas  acerolas  e  ele  as  comia  no café  da 

manhã, no almoço e no jantar com muito gosto. 

Já da planta do Tamanduá cresciam maçãs verdes com as quais ele se esbaldava todos dias. 

Não comia outra coisa. E da planta que a Onça plantou nasciam morangos. E assim como 

os outros animais, ela também fez desses frutos seu prato principal. 

Da planta do Lobo cresciam uvas deliciosas. Ela passava horas por dia se fartando.

O tempo foi passando e os animais foram se enjoando de se alimentar só da fruta que a sua  

árvore produzia. Pois é, mas e agora? O que é que eles vão fazer? Esse dilema é você que 

vai resolver.
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ANEXO III
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Caro(a) participante,

Com o interesse de estudar as relações sociais possibilitadas pelas novas mídias 

eletrônicas, pesquisamos, na Lan House da Brinquedoteca da Universidade Federal de São 

João  del-Rei  (UFSJ),  grupos  de  jogadores  de  um  jogo  eletrônico  desenvolvido 

especialmente para esta atividade de pesquisa. Nosso objetivo principal é conhecer como 

estratégias de cooperação/competição ocorrem entre estudantes da UFSJ.

Você  irá  jogar  o  jogo  O  Dilema  da  Floresta com  outros  quatro  participantes 

também estudantes universitários. Sua participação, bem como a dos demais jogadores, 

será registrada em um banco de dados de um dos computadores da Lan House que irá 

coletar automaticamente todos os movimentos do personagem que você irá controlar. Além 

disso, um pesquisador irá anotar em diário de campo, falas e outros comportamentos que 

ocorrerão entre o grupo de jogadores no decorrer da(s) partida(s). Ao final de cada rodada, 

você participará de discussões com os demais jogadores acerca dos desdobramentos das 

partidas para melhor compreensão do desenvolvimento das estratégias.

Sua  participação  é  voluntária  e  se  você  não  quiser  participar  ou  desistir  de 

continuar, a qualquer momento, terá total liberdade para isso, bem como de pedir mais 

esclarecimentos sobre a pesquisa antes, durante ou depois da realização da(s) partida(s). 

Você não será remunerado(a) por tomar parte nesse estudo, nem arcará com nenhum custo 

para sua realização. Entretanto, se decidir participar, irá contribuir indiretamente para o 

conhecimento científico do fenômeno investigado.

Os dados coletados com as anotações no diário de campo serão mantidos sob nossa 

responsabilidade, durante e após a realização da pesquisa. Eles nos servirão para a redação 

de relatórios sobre o que pudemos pesquisar. Sua identidade será preservada, garantindo a 

privacidade e o sigilo das informações expressas em suas falas e ações.

Os  procedimentos  para  a  realização  dessa  atividade  não  oferecem  qualquer 

desconforto ou risco à sua vida.

Em caso de dúvidas em relação a esta pesquisa ligue para (32) 3379-2587 e solicite 

mais esclarecimentos.
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Atenciosamente,

_______________________________ ______________________________
Fernando Teles Local e data

Eu, ___________________________________, estou sendo convidado a participar de um 

estudo  cujos  objetivos  e  justificativas  é  conhecer  como  estratégias  de 

cooperação/competição ocorrem entre estudantes da UFSJ.

A minha participação no referido estudo será no sentido de jogar um jogo eletrônico 

e discutir com outros colegas os acontecimentos decorrentes desta atividade.

Estou  ciente  de  que  minha  privacidade  será  respeitada,  ou  seja,  meu  nome ou 

qualquer  outro  dado  ou  elemento  que  possa,  de  qualquer  forma,  me  identificar,  será 

mantido em sigilo.

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de que, se desejar sair 

da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo.

O  pesquisador  envolvido  com  o  referido  projeto  é  Fernando  Teles,  aluno  do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João Del-Rei, 

e com ele poderei manter contato pelo telefone (32) 3379-2587.

Se necessário, poderei pedir mais esclarecimentos sobre a pesquisa,  antes, durante 

e depois da minha participação.

Manifesto,  portanto,  meu  livre  consentimento  em participar,  estando  totalmente 

ciente  de  que  não  há  nenhum  valor  econômico,  a  receber  ou  a  pagar,  por  minha 

participação.

São João del-Rei, 

_____ de _________ de_____.

_________________________

Assinatura do participante
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ANEXO IV
CÓDIGO EM ACTIONSCRIPT DAS FUNÇÕES DAS ESTRATÉGIAS 

UTILIZADAS NA SIMULAÇÃO 

Os trechos  de  código  que  apresentamos  aqui  consistem apenas  naqueles 

elaborados  para  a  construção das  estratégias  simuladas.  Eles  só funcionarão  dentro  do 

ambiente do simulador criado para esta pesquisa.

Tabela 16 - Código das funções das estratégias simuladas

Estratégias para a efetuação de pedidos

1) Pedir somente aquilo do qual se tem relativa certeza de que o outro possui

function 

pedir_o_que_outro_produz(nome,jogador,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_pedir_o_

que_outro_produz,endereco){

//verificar se jogador ainda está no jogo

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

fruta=eval("_root."+jogador).propriedade;

//inicio do teste para decidir se irá pedir ou não

if(eval("_root."+nome).acao_pedido=="" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_o_que_outro_produz and 

jogador_existe=="sim" and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1){

//guardar o pedido no banco de dados

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pedir_o_que_outro_produz");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play(); }}

2) Considerar a fruta cujo nível é o mais baixo e pedi-la a qualquer um

function 

pedir_a_qualquer_um_a_fruta_que_tenho_menos(nome,base_probabilidade_estrategias,probabili

dade_pedir_a_qualquer_um_a_fruta_que_tenho_menos,endereco){

//determinar a fruta com menor valor a pedir
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ba=eval("_root."+nome).banana;

ac=eval("_root."+nome).acerola;

uv=eval("_root."+nome).uva;

ab=eval("_root."+nome).abacaxi;

mo=eval("_root."+nome).morango;

ma=eval("_root."+nome).maca;

array = Array(ba, ac, uv, ab, mo, ma);

v=_root.sortArray(array);

menor_valor=v[0];

fruta_a_pedir=new Array();

//incluir as frutas com menor valor em uma matriz

if(ba==menor_valor){fruta_a_pedir.push("banana");}

if(ac==menor_valor){fruta_a_pedir.push("acerola");}

if(uv==menor_valor){fruta_a_pedir.push("uva");}

if(ab==menor_valor){fruta_a_pedir.push("abacaxi");}

if(mo==menor_valor){fruta_a_pedir.push("morango");}

if(ma==menor_valor){fruta_a_pedir.push("maca");}

//sortear uma fruta caso haja mais de um valor mínimo no suprimento do jogador solicitante

if(fruta_a_pedir.length>1){

fruta=fruta_a_pedir[random(fruta_a_pedir.length)];

} else {fruta=fruta_a_pedir[0];}

//varrer a matriz de jogadores

matriz_escolhas_possiveis=new Array();

for(a=0;a<_root.matriz_jogadores.length;a++){

if(_root.matriz_jogadores[a]!=nome) {

matriz_escolhas_possiveis.push(_root.matriz_jogadores[a]);

} }

//escolher um jogador aleatoriamente

jogador=matriz_escolhas_possiveis[random(matriz_escolhas_possiveis.length)];

//verificar se ele existe 

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

//cooperar se o jogador existir e se o sorteio for satisfatório

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_a_qualquer_um_a_fruta_que_ten

ho_menos and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1){
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//guardar o pedido no banco de dados

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

pedir_a_qualquer_um_a_fruta_que_tenho_menos");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play(); } }

3) Se solicitado, fazer um pedido imediatamente em seguida

function 

pedir_ao_ultimo_que_me_pediu(nome,endereco,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_pe

dir_ao_ultimo_que_me_pediu,probabilidade_pedir_o_que_outro_produz)

{ jogador=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_r

ecebidos.length-1];

jogador=jogador.split("|");

jogador=jogador[0];

//verificar se o jogador ainda existe 

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

fruta=eval("_root."+nome).frutas[random(eval("_root."+nome).frutas.length)];

//cooperar se o jogador existir e se o sorteio for satisfatório

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_ao_ultimo_que_me_pediu and 

eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and jogador.length>0 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1){

if(random(2)==1){

//escolher uma fruta aleatoriamente e pedi-la

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

} else {

//ou pedir a fruta de propriedade do outro

_root.pedir_o_que_outro_produz(nome,jogador,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_pe

dir_o_que_outro_produz,endereco and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1);}

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pedir_ao_ultimo_que_me_pediu");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play(); }}
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4) Pedir àquele com o qual se cooperou no passado

function 

pedir_aquele_com_quem_cooperei(nome,jogador,endereco,base_probabilidade_estrategias,proba

bilidade_pedir_aquele_com_quem_cooperei,probabilidade_pedir_o_que_outro_produz){

fruta=eval("_root."+nome).frutas[random(eval("_root."+nome).frutas.length)];

//pedir se o sorteio for satisfatório

if( random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_aquele_com_quem_cooperei 

and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1){

if(random(2)==1){

//escolher uma fruta aleatoriamente e pedí-la

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

} else {

//ou pedir a fruta de propriedade do outro

_root.pedir_o_que_outro_produz(nome,jogador,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_pe

dir_o_que_outro_produz,endereco and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1); }

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pedir_aquele_com_quem_cooperei");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play();  } }

5) Fazer um pedido após a criação de frutos do outro

function 

pedir_apos_criacao_de_frutas_do_outro(nome,endereco,base_probabilidade_estrategias,probabili

dade_pedir_apos_criacao_de_frutas_do_outro){

matriz_jogadores_existentes=new Array();

//incluindo apenas os outros jogadores no teste da matriz recipiente

for (a=0; a<_root.matriz_jogadores.length; a++) {

if (_root.matriz_jogadores[a] != nome) {

matriz_jogadores_existentes.push(_root.matriz_jogadores[a]); }}

//incluindo apenas os outros jogadores no teste da matriz recipiente fim

jogador = matriz_jogadores_existentes[random(matriz_jogadores_existentes.length)];

fruta=eval("_root."+jogador).propriedade;

if(random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_apos_criacao_de_frutas_do_ou
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tro and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 ){ //guardar o 

pedido no banco de dados

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pedir_apos_criacao_de_frutas_do_outro");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play(); }}

6) Realizar o máximo de pedidos possível e a qualquer um

function 

pedir_aleatoriamente(nome,endereco,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_pedir_aleatori

amente){

//criar matriz para considerar apenas os jogadores existentes na interação

matriz_jogadores_existentes=new Array();

//incluindo apenas os outros jogadores no teste da matriz recipiente

for (a=0; a<_root.matriz_jogadores.length; a++) {

if (_root.matriz_jogadores[a] != nome) {

matriz_jogadores_existentes.push(_root.matriz_jogadores[a]); } }

//incluindo apenas os outros jogadores no teste da matriz recipiente fim

jogador = matriz_jogadores_existentes[random(matriz_jogadores_existentes.length)];

fruta=eval("_root."+nome).frutas[random(eval("_root."+nome).frutas.length)];

//inicio do teste para decidir se irá pedir ou não

if(eval("_root."+nome).acao_pedido=="" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pedir_aleatoriamente and 

eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and eval("_root."+nome+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir._currentframe==1){

//guardar o pedido no banco de dados

_root.pedir(nome,fruta,jogador,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pedir_aleatoriamente");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_pedir.play(); }

//fim do teste para decidir se irá pedir ou não }

Estratégias para atendimento a pedidos (cooperação)

7) Ser recíproco e atender a um pedido de alguém do qual se obteve um pedido  
atendido em algum momento
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function 

cooperar_com_quem_cooperou_comigo_em_algum_momento(nome,base_probabilidade_estrateg

ias,probabilidade_cooperar_com_quem_cooperou_comigo_em_algum_momento,endereco,probab

ilidade_pedir_aquele_com_quem_cooperei,probabilidade_pedir_o_que_outro_produz){

//identificando o personagem solicitante

ultimo_pedido = 

eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos.le

ngth-1];

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).

matriz_pedidos_recebidos.length-1];

ultimo_pedido=ultimo_pedido.split("|");

fruta=ultimo_pedido[1];

ultimo_pedido=ultimo_pedido[0];

//varrendo a matriz de cooperações recebidas

for(a=0;a<eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_recebidas.length;a++){

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_recebidas[a]==ultimo_pedido){

cooperou1="sim";

} else {cooperou1="nao";}}

//varrendo a matriz de cooperacoes espontaneas recebidas

for(a=0;a<eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas.length;a++){

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas[a]==ultimo_pedido){

cooperou2="sim";

} else {cooperou2="nao";} }

if(cooperou1=="sim" or cooperou2=="sim"){

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,ultimo_pedido);

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_com_quem_cooperou_comig

o_em_algum_momento and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

//função cooperar 

_root.cooperar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_com_quem_cooperou_comigo_em_algum_momento");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); } else {

//desertar caso a condição dessa estratégia não for satisfeita
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_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); }

}//esvaziar a variável acao_pedido

eval("_root."+nome).acao_pedido="";}

8) Ser recíproco, porém de memória limitada, e somente atender ao pedido daquele do  
qual se obteve o último pedido atendido

function 

cooperar_com_quem_cooperou_comigo_por_ultimo(nome,endereco,base_probabilidade_estrategi

as,probabilidade_cooperar_com_quem_cooperou_comigo_por_ultimo){

//identificando o personagem solicitante

ultimo_pedido=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedi

dos_recebidos.length-1];

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).

matriz_pedidos_recebidos.length-1];

ultimo_pedido=ultimo_pedido.split("|");

fruta=ultimo_pedido[1];

ultimo_pedido=ultimo_pedido[0];

//varrendo a matriz de cooperacoes recebidas

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_recebidas[eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_

recebidas.length-1]==ultimo_pedido){

cooperou1="sim";

} else {cooperou1="nao";}

//varrendo a matriz de cooperações espontâneas recebidas

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas[eval("_root."+nome).matriz_

cooperacoes_espontaneas_recebidas.length-1]==ultimo_pedido){

cooperou2="sim";

} else {cooperou2="nao";}

if(cooperou1=="sim" or cooperou2=="sim"){

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,ultimo_pedido);

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_com_quem_cooperou_comig

o_por_ultimo and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

//função cooperar aqui

_root.cooperar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);
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//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_com_quem_cooperou_comigo_por_ultimo");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play();

} else { //desertar caso a condição desssa estratégia não for satisfeita

_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta); }}

//esvaziar a variável acao_pedido

eval("_root."+nome).acao_pedido=""; }

Estratégias de deserção

9) Ignorar os outros jogadores, nem cooperando, nem desertando diante de seus  
pedidos

function 

ignorar_o_pedido(nome,probabilidade_ignorar_o_pedido,base_probabilidade_estrategias)

{ if(random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_ignorar_o_pedido){

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|ignorar_o_pedido");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play();

eval("_root."+nome).acao_pedido="";

personagem=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedido

s_recebidos.length-1];

//removendo o jogador da matriz de pedidos recebidos

for(d=0;d<eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos.length;d++){

if(eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[d]==personagem){

eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos.splice(d,1); } } } }

10) Desertar com aquele que não atendeu a um pedido anteriormente em algum 
momento

function 

desertar_so_com_quem_desertou_comigo_antes(nome,endereco,base_probabilidade_estrategias,p

robabilidade_desertar_so_com_quem_desertou_comigo_antes){

if(random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_desertar_so_com_quem_desertou_co

migo_antes and eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar._currentframe==1) {

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).
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matriz_pedidos_recebidos.length-1];

u=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebido

s.length-1];

u=u.split("|");

ultimo_pedido=u[0];

//verificar se o jogador em questão já desertou comigo

for(a=0;a<eval("_root."+nome).matriz_desercoes_para_mim.length;a++){

if(eval("_root."+nome).matriz_desercoes_para_mim[a]==ultimo_pedido) {

ja_desertou="sim";}}

jogador=ultimo_pedido;

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

if(jogador_existe=="sim" and ja_desertou=="sim"){

_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);

eval("_root."+nome).acao_pedido="";

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

desertar_so_com_quem_desertou_comigo_antes");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar.play();}}}

11) Desertar quando o tempo de vida estiver abaixo de 50%

function 

desertar_quando_niveis_de_frutas_estiverem_muito_baixos(nome,endereco,base_probabilidade_e

strategias,probabilidade_desertar_quando_niveis_de_frutas_estiverem_muito_baixos){

if(eval("_root."+nome).barralife._currentframe>=50 and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_desertar_quando_niveis_de_frutas_estiv

erem_muito_baixos and eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar._currentframe==1)

{

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).

matriz_pedidos_recebidos.length-1];

u=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebido

s.length-1];

u=u.split("|");

ultimo_pedido=u[0];

jogador=ultimo_pedido;

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

if(jogador_existe=="sim"){

_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);
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eval("_root."+nome).acao_pedido="";

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

desertar_quando_niveis_de_frutas_estiverem_muito_baixos");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar.play(); }}}

12) Desertar quando a fruta solicitada não for a fruta principal que se produz

function 

desertar_quando_a_fruta_pedida_nao_for_a_que_produzo(nome,endereco,base_probabilidade_est

rategias,probabilidade_desertar_quando_a_fruta_pedida_nao_for_a_que_produzo){

if(random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_desertar_quando_a_fruta_pedida_nao

_for_a_que_produzo and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar._currentframe==1) {

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).

matriz_pedidos_recebidos.length-1];

u=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebido

s.length-1];

u=u.split("|");

ultimo_pedido=u[0];

fruta=u[1];

jogador=ultimo_pedido;

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

if(jogador_existe=="sim" and fruta!=eval("_root."+nome).propriedade){

_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);

eval("_root."+nome).acao_pedido="";

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

desertar_quando_a_fruta_pedida_nao_for_a_que_produzo");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar.play(); }}}

13) Desertar qualquer pedido

function 

desertar_qualquer_pedido(nome,endereco,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_desertar_

qualquer_pedido){

if(random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_desertar_qualquer_pedido and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar._currentframe==1) {

ultimo_pedido_com_fruta=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).
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matriz_pedidos_recebidos.length-1];

u=eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebidos[eval("_root."+nome).matriz_pedidos_recebido

s.length-1];

u=u.split("|");

ultimo_pedido=u[0];

jogador=ultimo_pedido;

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

if(jogador_existe=="sim"){

_root.desertar(nome,endereco,ultimo_pedido,ultimo_pedido_com_fruta);

eval("_root."+nome).acao_pedido="";

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|desertar_qualquer_pedido");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_desertar.play();

} else {eval("_root."+nome).acao_pedido="";}} }

Estratégias de cooperação espontânea

14) Cooperar espontaneamente com qualquer indivíduo de modo aleatório

function 

cooperar_espontaneamente_aleatoriamente(nome,probabilidade_cooperar_espontaneamente_aleat

oriamente,base_probabilidade_estrategias,endereco,probabilidade_pedir_o_que_outro_produz){

//varrer a matriz de jogadores

matriz_escolhas_possiveis=new Array();

for(a=0;a<_root.matriz_jogadores.length;a++){

if(_root.matriz_jogadores[a]!=nome) {

matriz_escolhas_possiveis.push(_root.matriz_jogadores[a]); }}

//escolher um jogador aleatoriamente

jogador=matriz_escolhas_possiveis[random(matriz_escolhas_possiveis.length)];

//verificar se ele existe 

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

//utilizar a fruta da própria reserva

fruta=eval("_root."+nome).propriedade;

//cooperar se o jogador existir e se o sorteio for satisfatório

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_espontaneamente_aleatoriame

nte and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and eval("_root."+jogador+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){
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_root.cooperar_espontaneamente(nome,jogador,fruta,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|cooperar_espontaneamente_aleatoriamente");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); }}

15) Cooperar espontaneamente com aquele do qual se obteve um pedido atendido  
anteriormente

function 

cooperar_espontaneamente_com_quem_cooperou_comigo_antes(nome,endereco,base_probabilid

ade_estrategias,probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem_cooperou_comigo_antes){

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_recebidas.length>0 or 

eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas.length>0){

//escolher um jogador entre as matrizes

sorteio=new Array();

sorteio=Array(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_recebidas[random(eval("_root."+nome).

matriz_cooperacoes_recebidas.length)],eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_re

cebidas[random(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas.length)]);

//verificar qual matriz está preenchida

s=sorteio[random(2)];

if(s.length==0){

if(s==sorteio[0]) {

jogador=sorteio[1];

} else {jogador=sorteio[0];}

} else {jogador=s;}

//escolher um jogador aleatoriamente

//verificar se ele existe 

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

//utilizar a fruta da própria reserva

fruta=eval("_root."+nome).propriedade;

if(random(jogador_existe=="sim" and 

base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem_cooper

ou_comigo_antes and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and eval("_root."+jogador+"."+fruta)<10 

and eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

//cooperar espontaneamente

_root.cooperar_espontaneamente(nome,jogador,fruta,endereco);

//registrar a estratégia na matriz
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_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_espontaneamente_com_quem_cooperou_comigo_antes");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); } } }

16) Cooperar espontaneamente com aquele do qual se obteve cooperação espontânea  
anteriormente

function 

cooperar_espontaneamente_com_quem_cooperou_espontaneamente_comigo_antes(nome,enderec

o,base_probabilidade_estrategias,probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem_coopero

u_espontaneamente_comigo_antes) {

if(eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas.length>0){

//escolher um jogador na

//escolher um jogador aleatoriamente

jogador=eval("_root."+nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas[random(eval("_root."+

nome).matriz_cooperacoes_espontaneas_recebidas.length)];

//escolher um jogador aleatoriamente

//verificar se ele existe 

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

//utilizar a fruta da própria reserva

fruta=eval("_root."+nome).propriedade;

if(random(jogador_existe=="sim" and 

base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem_cooper

ou_espontaneamente_comigo_antes and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and 

eval("_root."+jogador+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

//cooperar espontaneamente

_root.cooperar_espontaneamente(nome,jogador,fruta,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_espontaneamente_com_quem_cooperou_espontaneamente_comigo_antes");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); }}}

17) Cooperar espontaneamente com aquele que estiver com um nível baixo de energia

function 

cooperar_espontaneamente_com_quem_estiver_com_nivel_baixo_de_energia(nome,endereco,bas
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e_probabilidade_estrategias,probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem_estiver_com_

nivel_baixo_de_energia){

//varrer a matriz de jogadores

matriz_escolhas_possiveis=new Array();

for(a=0;a<_root.matriz_jogadores.length;a++){

if(_root.matriz_jogadores[a]!=nome) {

matriz_escolhas_possiveis.push(_root.matriz_jogadores[a]); }}

//escolher um jogador aleatoriamente

jogador=matriz_escolhas_possiveis[random(matriz_escolhas_possiveis.length)];

//verificar se o jogador possui nível de vida abaixo de 5

ba=eval("_root."+jogador).banana;

ac=eval("_root."+jogador).acerola;

uv=eval("_root."+jogador).uva;

ab=eval("_root."+jogador).abacaxi;

mo=eval("_root."+jogador).morango;

ma=eval("_root."+jogador).maca;

array = Array(ba, ac, uv, ab, mo, ma);

v=_root.sortArray(array);

menor_valor=v[0];

fruta_a_doar=new Array();

//incluir as frutas com menor valor em uma matriz

if(ba==menor_valor){fruta_a_doar.push("banana");}

if(ac==menor_valor){fruta_a_doar.push("acerola");}

if(uv==menor_valor){fruta_a_doar.push("uva");}

if(ab==menor_valor){fruta_a_doar.push("abacaxi");}

if(mo==menor_valor){fruta_a_doar.push("morango");}

if(ma==menor_valor){fruta_a_doar.push("maca");}

//sortear uma fruta caso haja mais de um valor mínimo no suprimento do jogador solicitante

if(fruta_a_doar.length>1){

fruta=fruta_a_doar[random(fruta_a_doar.length)];

} else {fruta=fruta_a_doar[0];}

//se o nível de vida do outro jogador for inferior a 5

if(menor_valor<5 and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_espontaneamente_com_quem

_estiver_com_nivel_baixo_de_energia and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and 

eval("_root."+jogador+"."+fruta)<10 and 
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eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

//cooperar espontaneamente

_root.cooperar_espontaneamente(nome,jogador,fruta,endereco);

//registrar a estratégia na matriz

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_espontaneamente_com_quem_estiver_com_nivel_baixo_de_energia");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play();

}}

18) Cooperar espontaneamente com qualquer um após a renovação do própria fruta no  
estoque

function 

cooperar_espontanemanete_depois_da_criacao_de_minha_fruta_principal(nome,endereco,base_p

robabilidade_estrategias,probabilidade_cooperar_espontanemanete_depois_da_criacao_de_minha

_fruta_principal){

//varrer a matriz de jogadores

matriz_escolhas_possiveis=new Array();

for(a=0;a<_root.matriz_jogadores.length;a++){

if(_root.matriz_jogadores[a]!=nome) {

matriz_escolhas_possiveis.push(_root.matriz_jogadores[a]); }}

//doar a fruta de minha propriedade

fruta=eval("_root."+nome).propriedade;

//escolher um jogador aleatoriamente

jogador=matriz_escolhas_possiveis[random(matriz_escolhas_possiveis.length)];

_root.verifica_se_jogador_ainda_esta_no_jogo(nome,jogador);

if(jogador_existe=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_cooperar_espontanemanete_depois_da_

criacao_de_minha_fruta_principal and eval("_root."+nome+"."+fruta)>0 and 

eval("_root."+jogador+"."+fruta)<10 and 

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar._currentframe==1){

_root.cooperar_espontaneamente(nome,jogador,fruta,endereco);

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|

cooperar_espontanemanete_depois_da_criacao_de_minha_fruta_principal");

eval("_root."+nome).barralife.tempo_espera_cooperar.play(); }}
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Estratégias de acumulação de pontos extras

19) Recorrer a fontes externas de acumulação de pontos

           a) Apanhar as frutas deixadas pela Toupeira

function 

pegar_fruta_toupeira(nome,endereco,toupeira,frt,probabilidade_pegar_fruta_toupeira,base_probab

ilidade_estrategias){

if(eval("_root."+nome).toupeira=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pegar_fruta_toupeira) {

_root.interessado_toupeira.push(nome);

//registrar a estratégia no histórico

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pegar_fruta_toupeira");

//trace("Apareceu a toupeira");

} eval("_root."+nome).toupeira="nao"; }

           b) Apanhar a caixa presente deixada pelo Paraquedas

function 

pegar_presente(nome,endereco,presente,p,probabilidade_pegar_presente,base_probabilidade_estr

ategias){

if(eval("_root."+nome).presente=="sim" and 

random(base_probabilidade_estrategias)<=probabilidade_pegar_presente) {

_root.interessado_presente.push(nome);

//registrar a estratégia no histórico

_root.matriz_historico_estrategias.push(nome+"|pegar_presente");

//trace("Apareceu o presente"); }

eval("_root."+nome).presente="nao"; }
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