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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa visou investigar como jogadores realizam aprendizagens informais em ambiente 

não escolar, utilizando de jogos digitais não didáticos. A relevância em se pesquisar esta 

temática se faz pertinente diante da presença cada vez mais constante das tecnologias digitais 

em nosso cotidiano, incluindo as atividades lúdicas. Como disparador para fomentar o debate 

acerca das aprendizagens formais e informais e a necessidade de repensar o modo como 

olhamos para os processos de ensino/aprendizagem no século 21, tomamos o jogo online 

como um ator importante para nossa compreensão deste fenômeno, vistas as grandes 

possibilidades de aprendizagens que estes jogos podem trazer. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa, tomamos como base os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Ator-Rede e 

sua versão mais didática, a cartografia das controvérsias. A Teoria Ator-Rede se apresenta 

como uma forma de compreender os fenômenos com os quais temos contato, sendo uma 

forma de enxergar o mundo e tudo aquilo que o compõe. Para tal, buscamos, com o intuito de 

melhor observar e descrever o fenômeno pesquisado, adentrar na rede de conexões que o 

compõe e acompanhar suas controvérsias. Como estratégia, adotamos o uso das entrevistas 

semiestruturadas mediadas, tendo como mediador o Facebook, o que possibilitou a troca de 

mensagens rápidas por meio dos chats. Foram realizadas dez entrevistas com jogadores 

maiores de dezoito anos que já possuíam alguma experiência com jogos online. As entrevistas 

tiveram o objetivo de conhecer melhor o jogador, suas estratégias e possíveis aprendizagens 

com o jogo. O conteúdo das entrevistas, assim como as experiências vividas nos jogos online, 

foi analisado juntamente com a fala dos autores relevantes sobre o tema. Ao longo desta 

pesquisa, podemos relatar algumas observações, como a importância que os jogadores 

direcionam aos jogos online em relação às possibilidades de aprendizagens referentes à 

comunicação, trabalho em equipe, liderança e pensamento estratégico. Também nos 

propusermos em pensar em novas possibilidades teóricas e metodologias frente à necessidade 

de reestruturação dos processos de ensino/aprendizagem. Por fim, esta pesquisa traz novos 

desdobramentos para as controvérsias relacionadas aos jogos online e à aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Teoria Ator-Rede. Aprendizagem. Jogos Online. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate how players perform informal learning in non-school 

environment, using non-didactic digital games. The relevance of researching this theme 

becomes pertinent in front of increasingly constant presence of digital technologies in our 

daily lives, including ludic activities. As a trigger to foster debate about formal and informal 

learning and the need to rethink how we look at teaching / learning processes in the 21st 

century, we take the online game as an important actor for our understanding of this 

phenomenon, given the great learning possibilities that these games can bring. For the 

development of this research, we took as base the theoretical-methodological assumptions of 

the Actor Network Theory and its more didactic version, cartography of the controversies. 

The Actor Network Theory is presented as a way of understanding the phenomena with which 

we have contact, being a way of seeing the world and everything that composes it. To this 

end, we seek, with the purpose of better observing and describing the phenomenon 

researched, entering into the network of connections that compose it and accompany its 

controversies. As a strategy, we adopted the use of semi-structured mediated interviews, using 

Facebook as a mediator, which enabled the exchange of fast messages through chats. Ten 

interviews were conducted with players over the age of eighteen who already had some 

experience with online games. The interviews had the objective to know better the player, his 

strategies and possible learnings with the game. The content of the interviews, as well as the 

experiences of online games, was analyzed together with the speech of the relevant authors on 

the subject. Throughout this research, we can report some observations, such as the 

importance that players direct to online games in relation to the possibilities of learning 

related to communication, teamwork, leadership and strategic thinking. We also propose to 

think about new theoretical possibilities and methodologies in view of the need to restructure 

teaching / learning processes. Finally, this research brings new developments to the 

controversies related to online games and learning. 

 

Keywords: Actor Network Theory. Learning. Online games.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A importância em se pesquisar sobre a presença das tecnologias digitais no universo 

lúdico se faz cada vez mais pertinente, uma vez que a tecnologia se encontra, hoje, presente 

na rotina de crianças, jovens e adultos. Mas, além da pertinência no campo científico, o que 

realmente me levou a este tema de pesquisa? Não há como explicar sem dizer das conexões 

que foram feitas, das redes nas quais me envolvi e que, depois de alguns anos, me trouxeram 

aqui.  

Ao ingressar no curso de Psicologia em 2010, comecei a trabalhar como bolsista, 

exercendo minhas funções no Laboratório de Psicologia e Intervenção Psicossocial - LAPIP. 

Pela proximidade e por conhecer melhor as atividades realizadas ali, o interesse pela área da 

Psicologia Social se destacou, acompanhando reuniões, supervisões e transcrevendo atas. O 

estágio que chamou mais minha atenção foi o Projeto Lan House. Em 2011, após passar um 

ano acompanhando as atividades da Lan House, surgiu a ideia de criar um novo grupo no 

estágio com jovens da Casa Lar de São João del-Rei. Esta ideia surgiu após observar, por 

diversas vezes, que as crianças mais velhas que vinham à universidade para as atividades da 

brinquedoteca ficavam olhando de longe os computadores que ficavam em uma sala ao lado, 

às vezes até pedindo para usá-los. Diante dessa demanda, foi decidido em conversa com os 

orientadores do estágio que eu poderia coordenar as atividades daquele novo grupo. 

Durante o desenvolvimento do Estágio da Lan House, o trabalho com tecnologias, 

dispositivos e mídias digitais gerou curiosidades e estranhamentos. Apesar de utilizar 

dispositivos tecnológicos, como o próprio computador, eu não possuía um conhecimento 

profundo sobre estes e, desta forma, cada oficina desenvolvida com os participantes do 

estágio também era uma aprendizagem para mim. Imersa nesta experiência, as questões 

relacionadas ao uso das tecnologias digitais me chamaram muito a atenção e, ao longo dos 

anos, foram surgindo diversas indagações sobre como estes novos dispositivos vêm afetando 

nossas vidas e, em especial, como dispositivos como os computadores (tão múltiplos e 

complexos em suas ações) vêm modificando nossa rotina. Quais são as possibilidades de 

aprendizagem que estes espaços permitem? Esta pergunta tem suscitado argumentos variados, 

ora demonizando os ambientes digitais, ora apontado suas potencialidades.  

Diante deste fato, podemos dizer que estamos perante uma controvérsia em ebulição. 

Buscando um significado mais simples, podemos definir controvérsia como uma contestação 

acerca de algum fato específico, podemos dizer que controvérsias nascem quando pessoas ou 
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grupos de pessoas começam a discordar sobre algum fato. Segundo Colen (2014), toda vez 

que algum evento desestabiliza uma rede já bem estruturada, as controvérsias surgem. Toda 

vez que alguém refuta uma teoria, chega a resultados diferentes, ou toda vez que um processo 

apresenta falhas, as controvérsias emergem com o intuito de abrir as caixas-pretas. Caixas-

pretas são os fenômenos mais ou menos estabilizados nas discordâncias que suscitam que, em 

algum momento, podem apresentar certa calmaria, resultado de temporária conciliação de 

pontos de vista em conflito. Os fenômenos considerados caixas-pretas deixam de gerar 

controvérsias, até o momento em que são colocadas à prova. Os erros e as dúvidas sobre um 

determinado fenômeno acabam por abrir essas caixas, transformando-as em caixas-cinzas, ou 

seja, fenômenos que são conhecidos e carregam sua história, porém apresentam dúvidas 

quanto à sua assertividade (Latour, 2000).  

O trabalho desenvolvido na Lan House foi também o que me aproximou do referencial 

teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede, na qual o que se propõe é seguir os atores, tanto 

humanos quanto não humanos, sendo estes últimos todos que, não sendo humanos, jogam a 

favor de nossa humanidade, ou seja, são nossos aliados, estão presentes em nossas atividades 

diárias, auxiliando-nos. A humanidade, como a vemos hoje, só é possível devido a esta 

ligação, gerando seres híbridos que povoam, hoje, nosso mundo. Os caminhos propostos 

dentro desta perspectiva me proporcionaram novamente acompanhar histórias, novas 

conexões, seguir diversos atores e desenvolver novas aprendizagens. Acredito que, diante 

dessas colocações, o que mais me atrai é a ideia de que, no processo de construção de 

conhecimento, pode haver simetria entre pesquisadores, pesquisados, orientadores e 

aprendizes. Todos podem fazer diferença nas redes e, assim, se colocam também os 

dispositivos tecnológicos. 

É fato que, hoje, já não conseguimos mais nos desvincular de nossos dispositivos 

tecnológicos. Estes invadiram nossas rotinas e assim também ocorre em relação à ludicidade. 

Hoje as formas de ludicidade foram modificadas, visto que a ludicidade está sempre ancorada 

na cultura de uma determinada sociedade e, assim como esta cultura se modifica, o brincar 

acompanha suas transformações. Meu primeiro passo nesta temática foi o desenvolvimento de 

uma Iniciação Cientifica, abordando o jogo de simulação virtual The Sims como tela projetiva 

de vivências e desejos dos jovens participantes das oficinas. Ao realizar esta pesquisa, pude 

ver como a relação dos participantes com aquele jogo específico ia muito além do simples 

jogar. O jogo ganhava novas traduções nas mãos dos jogadores e estes fizeram do jogo um 

mediador nas ressignificações de suas vivências. Por meio dos avatares, seres híbridos, 

compostos pelo jogador e pelo programa operacional do jogo, foi possível reviver situações 
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de forma mais confortável, sem apreensões e, até mesmo, viver situações nunca antes vividas, 

sendo algumas possíveis apenas ali mediadas pela tela do jogo.  

A pesquisa com o jogo The Sims abriu portas para muitos questionamentos acerca dos 

jogos virtuais, levando-me enquanto pesquisadora a pensar em todo o universo de 

possibilidades ainda não totalmente exploradas que estes dispositivos ofereciam. As 

controvérsias apresentadas sobre a temática das tecnologias digitais na ludicidade também 

despertaram muito minha atenção. Afinal, as tecnologias digitais podem acabar prejudicando 

ou potencializando os processos de aprendizagem? Ou será que temos certa dificuldade de 

compreender as mudanças com as quais nos deparamos hoje? Em meio a estas controvérsias, 

minha questão de pesquisa se instala, não na defesa ou condenação da utilização dos jogos 

virtuais e outras tecnologias digitais. Podemos perceber que a tradução do computador 

enquanto objeto lúdico já foi feita por vários públicos e não há como desfazer essa relação. 

Hoje, crianças, adultos e idosos desenvolvem atividades lúdicas mediadas pela tela do 

computador. A questão que se coloca é: se a ludicidade é um processo muito importante nas 

aprendizagens feitas pelos sujeitos em diferentes fases da vida, então como isto tem se dado, 

hoje, em relação aos jogos virtuais, o que as pessoas aprendem e como relacionam estas 

aprendizagens com as questões do seu dia-a-dia?  

Cabe ressaltar que este avanço tecnológico é recente. Apesar de termos um 

desenvolvimento contínuo desde a década de 80, foi com a chegada do século 21 que tivemos 

um grande aumento no desenvolvimento das tecnologias digitais, principalmente na área dos 

jogos online. Diante desse movimento da evolução tecnológica, Prensky (2001) delimita os 

conceitos de nativos e imigrantes digitais, para denominar as diferenças entre as gerações 

chamadas de tecnológicas ou de analógicas. Para o autor, os nativos digitais são aqueles 

nascidos já na década de 90, que, durante seu desenvolvimento e aprendizagens, foram tendo 

um contato mais direto com as tecnologias digitais e, assim, a presença destes dispositivos já 

começou a fazer parte da sua infância, acompanhando-os pela vida adulta. Já os imigrantes 

digitais, são aqueles que realizaram todo seu desenvolvimento em um mundo analógico e, 

hoje, frente à constante presença da tecnologia no cotidiano, tiveram que se adaptar, até 

mesmo para realizar atividades rotineiras, como fazer ligações e realizar compras e 

pagamentos. 

Considerando esta divisão, Prensky (2001) nos apresenta um impasse: nativos e 

imigrantes digitais, por consequência de suas vivências diferentes e por falarem línguas 

diferentes, também podem ter suas formas de raciocínio e percepção diferentes? A colocação 

do autor, neste sentido, é que, mesmo que o imigrante digital se esforce para aprender a língua 
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nova, ele sempre apresentará um leve “sotaque”, ou seja, por mais que aprenda como as 

tecnologias digitais funcionem, sua forma de pensar sempre estará voltada inicialmente para 

um raciocínio analógico, pois foi desta forma que seu cérebro aprendeu a trabalhar durante 

seu desenvolvimento. Sendo assim, como os processos de ensino e aprendizagem podem se 

dar de forma efetiva, se alunos e professores não estão falando a mesma língua? Ainda 

segundo o autor, as mudanças no estilo de aprendizagem dos alunos nativos são extremas, 

primeiro porque não há paciência para a passividade frente aos conteúdos, uma vez que eles 

querem explorar; e segundo, porque também não se interessam por fazer uma aprendizagem 

programada passo a passo. Os nativos têm capacidade de acessar diversas informações ao 

mesmo tempo e o plano visual se sobressai ao textual. 

Assim, é fácil identificar as queixas de muitos educadores frente aos seus alunos, 

relatando que estes não conseguem ficar quietos em sala de aula, que não conseguem ler um 

livro inteiro, que não conseguem prestar atenção as informações passadas. Diante destas 

queixas, a pesquisadora e psicóloga Patricia M. Greenfield nos traz a ideia de que podemos 

considerar que os jovens de hoje apresentam déficits de atenção1, se os olharmos sob a 

perspectiva dos antigos conceitos de aprendizagem. Se formos considerar aprendizagem, a 

ação passiva de receber conteúdos, de decorar funções e conceitos e realizar provas para 

confirmar que de fato “apreendemos” aquilo que nos foi passado, então realmente nossos 

alunos, hoje, não conseguem atingir esses níveis de “aprendizagem” (Mattar, 2010). 

É fato que, hoje, temos pesquisas voltadas para o desenvolvimento dos recursos 

tecnológicos na educação (Santos & Weber, 2013; Santana & Toschi, 2013; Alvez, 2008; 

Martins, Filho, Santos, & Pontes, 2014; Moita & Canuto, 2011), contribuindo para a 

construção dos chamados jogos didáticos. Porém, apesar de serem assertivos na lógica de 

incluir a presença de elementos digitais no cotidiano da escola, para autores como Jasper Juul 

e Janet Murray, o conceito de games didáticos não se assemelha ao conceito dado aos games. 

Para esses autores, o que define um bom jogo virtual é sua interatividade, é o que leva os 

jogadores a definirem suas próprias formas de aprendizagem. Já segundo Mattar (2010), a 

aprendizagem realizada nos jogos virtuais é livre e exploratória, característica que não 

encontramos nos jogos didáticos que, por sua vez, têm programadas no seu enredo as 

possíveis aprendizagens que podem ser realizadas, apresentando-se o contato dos jogadores 

com os jogos de forma guiada. Assim, as diferenças entre os conjuntos de informações e 

                                                           
1 Segundo o DSM V, podem-se caracterizar déficit de atenção comportamentos como divagação em tarefas, falta 

de persistência, dificuldade de manter o foco e desorganização, o diagnóstico é feito quando estas ações 

persistem por pelo menos seis meses (DSM-5, 2014). 
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possibilidades dos jogos digitais se apresentam como mais uma controvérsia deste tema, visto 

que esta linha entre games de exploração livre e jogos didáticos com exploração guiada não é 

clara e totalmente delimitada.  

Em meio à crescente expansão da indústria dos games no Brasil, podemos ver que a 

demanda por jogos do tipo educacionais tem um grande destaque na produção, chegando a 

compor 43,8% da produção de games, segundo o I Censo da Indústria Brasileira de jogos 

digitais (Fleury, Sakuda & Cordeiro, 2014). Segundo Oliveira (2012), há uma dificuldade em 

compreender corretamente os jogos de ensino-aprendizagem, visto que, na literatura, não há 

um consenso entre os autores sobre suas especificações. Para Egenfeldt-Nelsen (2006), 

podem-se dividir os jogos educacionais em três categorias. 

 

1- Jogos de entretenimentos comerciais: são jogos que não têm conteúdo pedagógico 

explícito, tendo objetivo educacional indireto, como exemplo destes jogos podemos 

citar jogos como League of Legends e Dota. 

2-  Jogos educacionais comerciais: estes jogos trazem como objetivo principal o 

conteúdo pedagógico, podemos citar jogos como Pajama Sam, George, o curioso e 

Smarty Pants. 

3- Jogos educacionais acadêmicos: estes são jogos criados como resultados ou 

projetos de pesquisas acadêmicas, buscando contribuir para o avanço no campo dos 

jogos educacionais. Trazemos como exemplo deste modelo o trabalho realizado por 

Teles (2015), durante o desenvolvimento de seu projeto de doutorado que resultou 

na construção de um game que retrata a atuação do psicólogo escolar e se propõe a 

auxiliar na aprendizagem de estudantes de psicologia. 

 

Podemos perceber que não cabe traçarmos uma linha divisória classificando os jogos 

digitais por sua nomenclatura ou forma de criação, desta forma, esta pesquisa visa investigar 

melhor o potencial de aprendizagens que podem trazer os jogos de entretenimento, buscando 

contribuir para a melhor compreensão destes, o que pode futuramente auxiliar no 

aprimoramento de jogos que possibilitem aprendizagem e diversão. Para que a questão dos 

jogos digitais comece a ser melhor explorada e compreendida, é necessário partirmos de 

alguns pontos específicos que nos levem a conhecer melhor as relações entre os jogos e a 

forma de aprender. Desse modo, esta pesquisa visa compreender como aprendem e quais são 

as aprendizagens realizadas por jogadores com a mediação dos jogos online. 
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Para a realização deste percurso na pesquisa, será utilizada a cartografia das 

controvérsias. Como nos apresenta Venturini (2010), trata-se de uma versão mais didática da 

própria Teoria Ator-Rede. Segundo a definição do autor, a cartografia das controvérsias 

consiste em um conjunto de técnicas utilizado mais frequentemente em assuntos envolvendo o 

uso de tecnologias. Podemos dizer que um fenômeno apresenta uma controvérsia quando os 

próprios atores envolvidos se tornam cientes das ideias colocadas por outros atores, ou seja, as 

controvérsias se instalam quando os atores acabam por concordar sobre a existência das 

discordâncias apresentadas. As controvérsias acabam por mostrar o que há de mais complexo 

no contexto das associações, onde há variedade de opiniões, onde alianças são reforçadas ou 

desfeitas (Venturini, 2009).  

A proposta deste projeto é seguir e mapear as controvérsias presentes no debate sobre 

o uso das tecnologias digitais no contexto das aprendizagens feitas por jogadores. Isto envolve 

várias controvérsias específicas, como o fato de alguns pesquisadores acharem a exposição 

aos jogos uma ação maléfica e outros defenderem o que pode haver de positivo nesses usos. 

Há também outra controvérsia que envolve as dificuldades que se encontram cada vez mais 

presentes nos processos de ensino/aprendizagem. Alguns autores colocam os dispositivos 

tecnológicos como dispositivos negativos que podem levar ao atraso do desenvolvimento e 

aumentar os índices de violência entre crianças e jovens (Ratey, 2008; Swing et al. 2010; 

Setzer, 2014), enquanto outros explicitam as possibilidades positivas que o uso de 

dispositivos tecnológicos podem trazer aos usuários, inclusive em contexto de aprendizagem 

(Fernandez, Silva & Terra, 2014; Leal, 2015; Netto, 2015). 

Ao realizar esta pesquisa utilizando a cartografia das controvérsias, partimos de três 

pressupostos básicos: não restringir a observação a uma única teoria ou metodologia; observar 

a partir de vários pontos de vista e ouvir as vozes dos atores mais que as próprias presunções 

daqueles que pesquisam (Venturini, 2009). Para isso, faz-se necessário compreender não só o 

que os atores humanos nos dizem, mas também o que os não-humanos deixam como rastro do 

efeito que produzem. Precisaremos compreender melhor o universo dos jogos online, quais 

redes estes articulam, quais atores estão envolvidos nesta rede e como esta se forma. Para 

tanto, será feita uma imersão no universo dos jogos online, entrando em contado com fóruns 

de debates de jogadores, experimentando os próprios jogos mais escolhidos por eles. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 A escola enquanto espaço para as aprendizagens formais 

 

 

Dentre todos os espaços do nosso cotidiano, a escola tem se configurado como o lugar 

de excelência do conhecimento, onde podemos realizar nossas aprendizagens. Porém, antes de 

tomarmos este espaço como um lugar já dado e pré-estabelecido em nossa cultura, é 

importante conhecermos o processo de construção que a levou a se fixar como uma das 

principais instituições na modernidade (Escóssia, 1999). A necessidade de adentrarmos na 

história da construção da instituição Escola se faz necessária, visto que esta é tomada por 

muitos como o lugar das legítimas aprendizagens. Ao longo desta pesquisa, buscaremos 

investigar a possibilidade de outro espaço para a realização de aprendizagens, o espaço dos 

jogos online.  

 Fazendo uma breve análise de nossas associações, podemos perceber que estamos 

cercados por instituições e que estas estão presentes em nossas vidas há tanto tempo, que nos 

parece que sempre existiram. É tarefa difícil imaginar como seriam nossas vidas sem algumas 

instituições como igrejas e empresas, ou não tendo o próprio Estado como função 

institucional. A própria constituição familiar pode ser apresentada como uma instituição, 

sendo difícil também imaginar como seria a vida das crianças e jovens sem a instituição 

escolar. Antes mesmo de compreendermos a criação das Escolas, precisamos compreender 

que a criação desta instituição deriva de diversos fatores que embasavam o pensamento e a 

cultura de uma determinada época. 

Para entendermos como a Escola é vista hoje como lugar supremo das aprendizagens 

formais, sendo estas consideradas as mais importantes, devemos voltar em nossa história, 

retornando ao início da Idade Moderna. Não podemos ignorar que antes disso havia espaços 

reservados para aprendizagens específicas, mas seu formato era diferente do que conhecemos 

como escola hoje. 

 A instituição Escola, como a conhecemos hoje, foi constituída entre os séculos XV e 

XVIII e se coloca como um dos principais dispositivos técnicos utilizados na Idade Moderna. 

Esta instituição surge com o objetivo de dominar a parte animalesca, a natureza indomada que 

se mantinha presente no espírito humano, para disciplinar e controlar nossos desejos e 
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instintos e para nos civilizarmos de forma que pudéssemos viver melhor em sociedade 

(Sibilia, 2012). 

A composição do ambiente escolar como dispositivo técnico exigia uma série de 

estruturações: quanto mais bem estruturado o ambiente, melhor seria a capacidade de 

disciplinar as crianças. Como os interesses do projeto modernista2 necessitavam ser 

rapidamente postos em prática, a escola deveria atender a um grande número de crianças, de 

forma simultânea e por um longo período, para que estas tivessem uma formação completa. 

Para isso, seria necessária a organização de tempos e de espaços, e também a delimitação das 

informações em conteúdos que deveriam ser transmitidos aos alunos. Assim, o espaço que 

passou a ser designado para a obtenção do conhecimento e a realização das aprendizagens 

formais foi encerrado em um ambiente composto por paredes e rígidas delimitações 

temporais. Até mesmo a hora do lazer (o recreio) era feita dentro deste espaço e com tempo 

marcado para começar e acabar (Sibilia, 2012). A necessidade de controle de tempo e espaço 

se dava pelo alto número de crianças e o restrito número de professores. O conjunto de 

informações conhecimentos do que era aprendido na escola também passava pela mesma 

formatação do tempo e espaço, sendo estes conjuntos decididos a priori por pessoas que 

detinham o conhecimento: essas escolhas se pautavam nas necessidades de nossa sociedade.  

Neste momento, podemos perceber o significado atribuído à denominação dada às 

aprendizagens feitas na escola como aprendizagens formais. Formais no sentido de que essas 

aprendizagens, feitas em ambiente escolar, se davam realmente dentro de uma forma, ou seja, 

sem possibilidades de diferenciações. Todas as crianças deveriam frequentar a escola, 

aprender os mesmos conjuntos de informações e sair basicamente com as mesmas 

aprendizagens. Assim, fizeram-se as escolas, com seus objetivos determinados dentro do 

iluminismo, onde não era permitido às crianças refletir sobre suas necessidades de 

aprendizagem nem sobre suas capacidades ou o tempo que necessitariam para aprender cada 

conjunto de informações, habilidades e conhecimentos, ou nem mesmo sobre quais conjuntos 

seria de fato importante aprender para suas atividades futuras. A constituição da instituição 

escola traz aos jovens a possibilidade de aprender algo determinado por outros, mas não de 

decidir. 

Ao se pensar na escola como dispositivo técnico dentro do projeto da modernidade, 

não podemos deixar de pensar na própria concepção da técnica frente à necessidade de 

                                                           
2 Em seu Livro Jamais Fomos Modernos, Latour (1994a) caracteriza como projeto dos modernos a tentativa de 

ruptura entre homem e natureza, sujeito e objeto, buscando pela purificação e supremacia do homem por meio da 

dominação da natureza. 
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dominação da natureza, como um movimento paradoxal: frente ao desejo de se separar da 

natureza a fim de provarmos nossa superioridade, utilizamos das técnicas (Escóssia, 1999), e, 

ao mesmo tempo, ao buscar sua purificação para se separar da natureza, o homem se apoia 

nas técnicas, ligando-se a estas, tornando-se, assim, um ser hibrido. Buscando entender e 

solucionar esse paradoxo, Latour (1994a) nos fala como não podemos considerar a existência 

de fatos apenas sociais, ou apenas técnicos, mas, sim, fatos sociotécnicos, evidenciando nosso 

caráter mestiço. Nesse sentido, podemos perceber que o projeto de modernização não nos 

levou à purificação que a humanidade ansiava, mas, sim, a mais conexões. E, mesmo em meio 

a estas ações, o homem não consegue perceber que de fato não seria o processo de purificação 

que o levaria à supremacia no mundo, ao contrário, seus processos de conexões, de alianças 

feitas, e de misturas, é que gerariam os maiores centros de poder. 

 

 

2.2 O que não se aprende na escola: as possibilidades de aprendizagens informais 

 

 

Ao nos depararmos com a ideia construída ao longo dos anos de que, com a 

concretização da instituição escolar, temos um lugar privilegiado para nossas aprendizagens, 

acostumamo-nos a tomar esta premissa como única e verdadeira, uma vez que naturalizada. 

Tanto que acabamos nos esquecendo um pouco de que o ato de aprender não surgiu com o 

aparecimento das escolas modernas. Aprendíamos antes das escolas existirem, e aprendemos 

antes mesmo de começarmos a frequentar uma escola. No momento em que as escolas passam 

a ser estruturadas como lugar para se obter aprendizagens que serão úteis à nossa sociedade, 

as aprendizagens realizadas fora daquele espaço ou contexto perdem um pouco seu valor 

frente à demanda de mão de obra corretamente capacitada que o mercado de trabalho 

precisava. O que ocorre durante esse processo é o mesmo que ocorre durante todo o projeto de 

modernização, ou seja, um movimento de cisão entre os saberes que antes vigoravam e as 

novas verdades trazidas pela ciência moderna. Deste modo, aprendizagens consideradas 

informais, que não ocorriam de acordo com os moldes escolares e que não eram de 

necessidade atual, não eram incorporadas nas grades curriculares. 

Mesmo com as fortes colocações que o projeto moderno impôs ao homem, alguns 

pontos não puderam ser moldados como era o desejado. Podemos considerar a aprendizagem 

um desses pontos. Mesmo instituindo que as aprendizagens formais eram aquelas realizadas 

no ambiente escolar e que as aprendizagens informais não seriam aquelas desenvolvidas neste 
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ambiente, esta separação não pode passar de um desejo, visto que o fenômeno da 

aprendizagem se dá de forma mais complexa do que o projeto pedagógico da era moderna 

pôde supor. Como nos coloca Queiroz e Melo (2011), o que chamamos de aprendizagem é o 

produto da conexão de vários vetores ao longo da vida. São resultados de interação que um 

ser realiza em diversos contextos, é a forma como ele reage e interage com estes vetores. Ou 

seja, mesmo desejando não integrar as aprendizagens informais àquelas realizadas na escola, 

isso não se tornou possível, pois sempre aprendemos em nosso contato com o mundo, 

aprendemos em casa, vendo nossos familiares, aprendemos na rua, aprendemos com a mídia, 

estando em contato com opiniões e ações diversas. Nem sempre aprendemos somente o que 

achamos que a sociedade e o mercado de trabalho desejam que aprendamos. 

Para compreendermos melhor como se dão os processos de aprendizagem nos 

contextos formais e informais, faz-se necessário, inicialmente, definirmos o conceito da 

própria etimologia da palavra aprendizagem. A palavra aprender deriva do latim 

apprehendere que pode significar pegar, conquistar, levar para junto de si (Cretella Jr. & 

Cintra, 1953, citado por Queiroz & Melo, 2011). Ao pensarmos na origem da palavra, 

podemos perceber que o processo de aprendizagem implica em ação. Aprender algo é entrar 

em contato com o objeto de conhecimento, é desejar e buscar meios para que este objeto passe 

a ser nosso. Diante do significado da palavra, podemos perceber que o processo de aprender 

não pode ser tomado como algo passivo. A aprendizagem se dá pela interação das várias 

agências que interferem nessa ação de apropriação numa causalidade em redes. É evidente 

que o processo de aprendizagem de forma efetiva envolve desafios, estratégias, erros, acertos 

e afetos. Estes movimentos se transformam em alguns momentos em uma batalha, onde 

lutamos da melhor forma que conseguimos, por aquilo que queremos aprender. Nem sempre a 

batalha é fácil, nem sempre vencemos rapidamente. Muitas vezes, são necessárias repetidas 

investidas para que conquistemos a vitória. 

O contato e a interação com objetos que são desejo de nossa aprendizagem podem 

ocorrer em diversos ambientes, visto que, segundo Queiroz e Melo (2011), a aprendizagem se 

efetiva quando ocorre uma “tradução” do conteúdo a ser aprendido, ou seja, quando o sujeito, 

ao interagir com aquele conteúdo e/ou seu agente mensageiro, passa a dar um 

sentido/significado para este, pautado em ações que poderá realizar em sua vida. 

Considerando este aspecto de “tradução” presente no processo de aprendizagem, podemos 

ressaltar que este se dá de maneira singular em cada sujeito, uma vez que a forma como cada 

um irá efetuar esta tradução irá depender de outros fatores, como a sua própria história de 
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vida, por exemplo. São estas singularidades que irão determinar o direcionamento e a 

intensidade do afeto frente àquilo que poderá ser aprendido. 

O conhecido autor de ficção científica Issac Assimov certa vez falou em uma 

entrevista concedida em 1988 das possibilidades de aprendizagens que os computadores 

conectados à internet poderiam promover. Asimov (1988) previu a possibilidade de termos 

computadores pessoais conectados a uma rede que permitisse o acesso quase que ilimitado ao 

conhecimento acumulado da humanidade. Segundo o autor, ao não terem mais aprendizagens 

impostas, as pessoas retomariam o prazer em aprender. Este movimento também permitiria 

pensar em aprendizagens fora do limite de idade, quebrando o tabu de que somente crianças 

são passíveis de participar deste processo e da ideia errônea de que o processo de 

aprendizagem pode ter um fim. O autor, que além de escritor de diversos livros de ficção era 

também Phd em Química e professor Universidade de Medicina de Boston, chama nossa 

atenção para o fato de que, sem poder tomar como nosso o ato de aprender, passamos a nos 

desinteressar por ele, podendo os computadores conectados à internet com dispositivos como 

os jogo online nos ajudar a pensar em qual direcionamento queremos para nossas próprias 

aprendizagens. 

 

 

2.3 Aprendizagem no século 21 

 

 

A interação homem técnica não se apresenta como um movimento linear e em 

ascendência, mas, sim, como uma relação complexa em que dificilmente chegaremos a 

resultados simplificados. De fato, foi isso que ocorreu com o desenvolvimento da instituição 

escolar e todo o projeto pedagógico ao longo de décadas de uso. A instituição escola, 

construída enquanto aparato técnico, foi idealizada dentro do propósito de uma época, com o 

intuito de servir aos interesses da sociedade. Porém, como nos coloca Escóssia (1999), a 

própria criação de um objeto técnico já é suficiente para a restruturação da dinâmica no 

campo da subjetivação individual e coletiva, ou seja, ao se criar uma técnica e interagir com 

esta, o próprio humano já é reestruturado, o que o transforma em ser-enquanto-outro3. A 

dinâmica da utilização da técnica em sociedade ganha novos e inesperados contornos, à 

                                                           
3 O ser-enquanto-outro, dentro da definição da TAR representa a hibridização dos seres, ou seja, diferente da 

concepção do ser-enquanto-ser, proposto por uma filosofia essencialista, o ser-enquanto-outro se refere à 

transformação. Todas as nossas conexões nos modificam transformando os seres em outros, desta forma todo ser 

carrega as marcas de suas conexões, são estas que lhe dão forma (Lemos, 2015). 
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medida que o contato homem/técnica se intensifica. Depois de décadas de interação com a 

instituição escola, podemos perceber que os objetivos de criação deste dispositivo podem não 

se enquadrar mais nas necessidades de nossa sociedade no século XXI. Isto não significa 

necessariamente que o propósito deste conjunto de técnicas falhou, apenas que elas ficaram 

obsoletas. 

O projeto da modernidade explicitava a urgência em disciplinar os corpos, educar de 

maneira rápida e efetiva para que cada sujeito pudesse ocupar seu posto no mercado de 

trabalho e, assim, a forma como os processos de aprendizagem eram tomados seguia as 

necessidades da época. Certo conjunto de informações e conhecimentos deveria ser 

transmitido aos alunos dentro de um prazo já determinado. Este conjunto de saberes formava 

um pacote básico de aprendizagens. Porém, como nos apresenta Queiroz e Melo (2011), a 

aprendizagem no contexto da Idade Moderna é tomada como a aquisição deste pacote básico 

para o desenvolvimento de um papel no contexto social. Neste contexto, não há ênfase no fato 

de que o processo de aprendizagem pode ser visto como algo que, além de modificar o 

aprendente, pode ser também modificado, traduzido e causar efeitos diversos.  

A aprendizagem moderna não é pensada como processo múltiplo que poderia ocorrer 

de forma diferenciada, mas, sim, como processo linear e único, sendo apenas necessário 

aplicar determinadas técnicas, de forma que todos pudessem aprender da mesma maneira. A 

forma como os processos de aprendizagem foram tomados na Idade Moderna enfatiza a 

postura passiva do homem frente às técnicas disciplinares que vigoravam. O conhecimento 

era passado de forma hierárquica dos mais instruídos aos menos instruídos e o que era 

esperado dos alunos era a replicação das aprendizagens realizadas na escola; o conhecimento 

vinha de fora e o aprendiz não detinha nenhum poder sobre ele (Queiroz & Melo, 2011). 

Hoje, porém, vemo-nos frente a novos desafios que nossa época nos apresenta. No 

século XXI, muito se fala sobre aprendizagem ao longo da vida, sociedade da aprendizagem 

ou economia do conhecimento (Lima, 2010) que faz parte de uma pedagogia voltada para as 

necessidades de nosso mercado econômico. Pacheco (2011) conceitua a expressão 

“aprendizagem ao longo da vida” como o conjunto/processo de todas as atividades de 

aprendizagem que ocorrem ao longo da vida do indivíduo, com o intuito de melhorar seus 

conhecimentos e aptidões, numa perspectiva pessoal, grupal ou visando à vida profissional. 

Este contexto inclui aprendizagens escolares e não escolares, formais ou informais. Pires 

(2007) chama nossa atenção para a necessidade de aprofundamento da expressão 

aprendizagem ao longo da vida, uma vez que esta é voltada para os movimentos acelerados de 

mudança que nossa sociedade vivencia com a presença das tecnologias digitais e a velocidade 
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dos processos de informação. Alves (2010) destaca que, ao ressaltarmos o conceito de 

aprendizagem ao longo da vida, tem-se como objetivo estender o conceito de aprendizagem, 

chamando a atenção para a importância de espaços e tempos diferentes nas aprendizagens que 

vão muito além do espaço escolar. 

 

 

2.4 Aprendizagem no caminho do meio 

 

 

Há muitos anos, conta-se uma lenda sobre um jovem príncipe chamado Sidarta 

Gautama, que abandou seu palácio e suas riquezas em busca da compreensão sobre a 

existência. Ao encontrar um monge que vivia em situação de extrema pobreza, decidiu se 

dedicar a uma vida igualmente simples, levando o corpo a desgastes físicos e severas 

privações de comida e água. Sidarta seguiu este caminho até que, após seis longos anos, 

percebeu que aquela vida de privações não lhe trazia nenhum esclarecimento, assim como a 

vida de luxo que tinha no passado como príncipe também não lhe levava a reflexões sobre a 

existência. Desta forma, Sidarta chegou ao seu maior ensinamento, compreendendo que o 

caminho para a sabedoria era o caminho do meio, justificando que este caminho estava na 

linha entre todos os extremos opostos.A reflexão feita por aquele que um dia se tornaria o 

Buda nos leva a pensar sobre este caminho do meio, no qual, segundo Sidarta, o 

conhecimento reside, e as aprendizagens podem ser de fato realizadas. O caminho do meio, 

como podemos ver nesta passagem, também pode ser entendido dentro do campo das 

pesquisas científicas, como uma questão mesopolítica da produção de conhecimento e das 

aprendizagens a serem feitas. Como nos coloca Stengers (2008), o pensar pelo meio, pode nos 

possibilitar traçar linhas de fuga do território dos modernos, onde os extremos se opõem em 

um jogo de forças. Segundo esta autora, pensar pelo meio significa compreender que a 

produção do conhecimento se dá nas conexões realizadas entre diversos elementos existentes 

em um determinado contexto (Arendt, Moraes & Tsallis, 2015). Stengers (2008, citado por 

Arendt, Moraes & Tsallis, 2015) define a mesopolítica como uma política de vínculos, onde 

não há ideais a serem atingidos, ou um modelo a ser seguido, mas sim um espaço que não é 

fixo, permitindo a compreensão de fatores intrínsecos, considerando os erros e, muito além de 

buscar atingir um objetivo dado a priori, procura entender as consequências das conexões 

feitas. Fazendo um paralelo entre as ideias de Stengers (2008) e de Sidarta, podemos 

compreender que não há um conhecimento a ser obtido, não existe um esclarecimento 
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supremo sobre o sentido da vida ao qual teremos acesso se nos privarmos do mundo material. 

Há, na verdade, a produção do conhecimento, a produção do sentido, a conexão constante 

com todos os elementos materiais, políticos, sociais, culturais. Sidarta havia entendido que o 

processo de aprendizagem envolve mudança, não se tornando estático, pois de nada adianta 

ficar sem comer, sem beber e sem se vincular aos que estão ao seu redor, pois sem conexões 

não conseguimos sozinhos realizar os saltos necessários para aprendermos.De acordo com 

Stengers (2008, citado por Arendt, Moraes & Tsallis, 2015), as conexões podem nos solicitar 

algo, podem nos testar e é neste processo que ocorre a aprendizagem. Quando somos levados 

a mudar nosso estado frente à solicitação de uma conexão, as consequências destas mudanças 

não podem ser dadas de antemão, tudo irá depender da solicitação feita e da forma com que 

cada ator que compõe esta conexão irá responder. Podemos analisar como se configura a 

aquisição de conhecimento em nossa sociedade hoje, dentro do modelo formal de 

aprendizagem. Nesse contexto, são dados modelos a serem seguidos, que visam atingir 

determinados objetivos a serem alcançados por todos os aprendizes ao mesmo tempo e de 

forma igual. Observando este esquema, podemos perceber como ele se torna estático, como se 

coloca em um extremo onde considera que todos absorvem o conhecimento do mesmo jeito e, 

ao mesmo tempo, todo este processo é feito há décadas praticamente da mesma forma, sem 

grandes mudanças.  

Alguns educadores podem defender a eficácia do método, questionando que este 

promove, sim, a mudança por parte do aprendiz, uma vez que o testa, fazendo com que este 

aprenda. Mas, novamente nos deparamos com uma solicitação já determinada previamente, 

um teste cuidadosamente elaborado com todas as respostas, onde não há meios termos: ou o 

aprendiz responde de forma condizente ao esperado ou não conseguiu aprender. As provas 

aplicadas como método de avaliação no sistema de educação formal não nos mostram o 

caminho do meio da aprendizagem, não permitem ao aprendiz demonstrar sua própria forma 

de compreensão sobre aquilo que viu, ouviu ou vivenciou, não permite que conte suas falhas, 

suas tentativas e quais mudanças foi realizando ao longo do caminho até de fato concretizar 

sua aprendizagem. 

 

 

 

 

2.5 A evolução dos jogos e suas influências na cultura 

 



23 
 

 

Há algum tempo, a ludicidade ganhou importância aos olhos de pesquisadores, 

psicólogos, pedagogos, sociólogos, antropólogos, entre outros, sendo reconhecida como 

atividade que compõe a cultura de um determinado povo. O brincar pode ser visto por 

aspectos muito importantes, tanto para desenvolvimento do indivíduo, em níveis psicológicos 

e cognitivos quanto como elemento fundamental para se compreender como uma determinada 

população vive, como são as hierarquias, as normas sociais e os costumes. Dentro deste 

contexto, daremos enfoque aos jogos, assim como foi definido por Huizinga (2000), que toma 

o jogo enquanto fenômeno cultural que transforma e representa nossa cultura. Segundo o 

autor, os jogos antecedem nossa própria cultura, não sendo um resultado desta, mas, sim, um 

elemento importante para sua construção. 

Outros autores como Piaget e Vygotsky também destacam a importância do jogo no 

desenvolvimento do sujeito. Segundo Piaget (1971), os jogos são fundamentais para a 

formação simbólica do sujeito, uma vez que, ao brincar, cada pessoa assimila o ambiente da 

sua própria forma, relacionando o sentido dado ao jogo e ao objeto e não a sua forma ou 

objetivos pré-definidos. Para Vygotsky, Luria e Leontiev (2001), a ludicidade propicia ao 

indivíduo a possibilidade de acessar seu imaginário, de realizar atividades que não faria no 

cotidiano. Podemos ver esse movimento de imersão imaginária, desde o jogo de faz-de-conta 

da criança até os jogos mais jogados entre jovens e adultos, como os RPGs (Role Play 

Games), onde é possível ser mago, bruxa, feiticeiro e guerreiro. 

Como os jogos sempre estiveram presentes na história dos homens, não nós é estranho 

pensar que estes passem por constantes modificações que lhes permitem uma melhor 

adaptação aos costumes de cada povo e cada época. Com a presença cada vez mais constante 

das tecnologias digitais em nossas vidas, nada mais compreensível que os jogos também 

migrassem para este ambiente. O início desta mudança se deu em 1950, quando o engenheiro 

Josef Kates apresentou uma grande máquina onde era possível jogar o jogo da velha, tendo 

como objetivo testar a inteligência de seus jogadores (Grasel, 2015). A estrutura na qual este 

jogo foi apresentado rapidamente se desenvolveu, resultando nos famosos árcades que, no 

Brasil, ficaram conhecidos como fliperamas. Estas máquinas muito grandes, programadas 

para rodar jogos específicos, ficavam em locais públicos (Arruda, 2011). O grande marco dos 

jogos no ambiente digital se deu em 1961, quando um grupo de estudantes do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) testava o primeiro jogo em um computador. O jogo em 

questão, o Spacewar, foi programado em um grande computador, o DEC PDP-1, que 

apresentava gráficos muito simples e se resumia em uma batalha no espaço (Grasel, 2015). 
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A partir da década de 70, o desenvolvimento dos computadores passou a representar o 

desenvolvimento dos videogames. O desenvolvimento do Atari em 1972, idealizado pelo 

engenheiro Nolan Bushnell, que se baseou nas ideias de Ralph H. Baer, tornou-se um dos 

grandes sucessos que marcaram uma geração, ao criar um dispositivo que poderia se conectar 

a uma televisão comum onde poderiam ser jogados jogos que eram vendidos especialmente 

para esses dispositivos, os famosos cartuchos (Grasel, 2015). Esta criação transformou os 

jovens da época, visto que os computadores ainda eram máquinas grandes e muito caras, e 

para se jogar, era preciso ir a lugares específicos onde os árcades podiam ser jogados. Poder 

jogar em casa, na tela da TV, foi uma grande mudança, na verdade, o fato que marcou o início 

de outras mudanças significativas nos costumes e na cultura de toda uma geração.  

Outra grande revolução dentro do mercado dos jogos eletrônicos se deu com a 

ascensão da empresa Nintendo, criada em 1950, que fabricava um típico jogo de cartas 

japonês até migrar para a fabricação de jogos eletrônicos na década de 70. Mas foi nos anos 

80 que a empresa realizou sua maior contribuição para o universo dos games com a criação do 

jogo Donkey Kong, idealizado pelo designer e produtor de jogos japoneses Shigeru 

Miyamoto. O Donkey Kong se diferenciava dos demais por ter um enredo mais elaborado e o 

jogador não deveria apenas seguir as instruções e executar os movimentos para vencer, uma 

vez que ele conhecia uma história e se via no papel do personagem principal (Nintendo). 

Miyamoto também foi responsável pela criação de um novo estilo de jogos, lançando o jogo 

The Legend of Zelda, um jogo que permitia ao jogador explorar o ambiente enquanto cumpria 

sua missão. Outro sucesso de destaque de Miyamoto e uns dos maiores e ainda atuais 

sucessos dos jogos digitais é o Super Mario Bros, um jogo de plataforma, onde cada nível se 

encontra em uma plataforma diferente e, para se atingir o objetivo, salvar a princesa, é preciso 

percorrer um caminho repleto de obstáculos. 

A evolução da internet trouxe a nova era dos jogos. Com os jogos online, as pessoas 

poderiam se conectar à internet e jogar em qualquer lugar com pessoas que não estivessem no 

mesmo espaço físico que elas. Com o desenvolvimento da banda larga a partir de 1997, 

surgiram servidores específicos para manter jogos online e comunidades de jogadores, 

marcando o início da era dos jogos tipo MMORPG (Massively Multiplayer Online), dos jogos 

de ação e de lutas (Level Up). Nesta nova fase dos jogos digitais, alguns aspectos são 

fundamentais para o sucesso com o público. Um dos fatores importantes nestes jogos é o grau 

de imersão4 que ele proporciona aos jogadores. Outros fatores importantes nos jogos são a 

                                                           
4 Imersão é a sensação de estar dentro do próprio jogo, representa o quando o jogador sente aquela vivência 

como real (Rocha, 2001). 
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interatividade, ou seja, a capacidade do jogador de controlar seus personagens e administrar as 

informações do jogo e a jogabilidade5 (Rocha, 2001).  

 

 

  

2.6 Com os jogos também se aprende 

 

 

 As atividades lúdicas podem envolver estruturas bem mais complexas do que 

podemos perceber a um primeiro olhar. O brincar, nunca se resume a só brincar, como se 

fosse uma atividade sem uma utilidade ou finalidade importante. Observando as atividades 

lúdicas, além de seus aspectos de lazer, podemos perceber seu importante papel na 

aprendizagem. Segundo Kishimoto (1998), todo jogo envolve um movimento de 

aprendizagem, visto que, independente do jogo e sua estrutura, o primeiro movimento perante 

este é o de aprender: para se jogar é preciso aprender a jogar, aprender como o jogo funciona, 

quais são suas regras e o que é necessário fazer para vencer. Para a autora, os jogos são 

espaços de construção, onde é possível refletir sobre ações, reestruturar estratégias e exercitar 

outras funções como respeito, paciência e tolerância às frustações. Em resumo, o jogo é, por 

excelência, um espaço para as aprendizagens mais essenciais da vida em sociedade e do 

processo de subjetivação, uma vez que no universo dos jogos podemos nos conectar com 

objetos que irão contribuir para a formação da nossa subjetividade (Lemos, 2015). 

Autores como Gee (2009a) ressaltam as características das aprendizagens nos jogos 

digitais como sendo um elemento essencial para o sucesso de um novo jogo. Segundo o autor, 

os jogadores não se deixam seduzir por jogos fáceis e com poucos estímulos. São as 

possibilidades de aprender e superar dificuldades o que atrai a atenção deles. Isto demonstra 

que, na verdade, todos nós gostamos de aprender e, mesmo que muitas vezes a maioria das 

pessoas não se adapte aos modos tradicionais de aprendizado, nós sempre buscamos situações 

que nos levem a alguma aprendizagem.  

 Gee (2009a), a fim de demonstrar como bons jogos podem levar a boas 

aprendizagens, elenca uma série de características que enfatizam os princípios de 

aprendizagem. O primeiro princípio fundamental de um bom jogo é o da identidade, pois 
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quando nos comprometemos com alguma aprendizagem, como a de um jogo, por exemplo, 

devemos conseguir nos identificar com ele, devemos conseguir nos transportar para uma nova 

identidade que pode ser dada ou mesmo construída pela interatividade com o próprio jogo. 

Este mesmo processo ocorre quando estamos aprendendo um ofício ou uma profissão. Para 

aprender a ser psicóloga, tenho que conseguir me identificar com este papel, assim como para 

aprender a ser um mago em um jogo também devo fazer o mesmo processo. Outro princípio é 

o da interação: de forma diferente de como acontece na interação com um livro, o jogador 

interage diretamente com o jogo, pois os textos presentes nos jogos mais atuais estão 

inseridos em um contexto de ação e reação e funcionam como feedback para os jogadores. Já 

o princípio da produção também tem destaque nos bons jogos, uma vez que tendemos a nos 

interessar mais por ações nas quais percebemos nossa produção. Bons jogos propiciam esta 

produção, visto que até mesmo os jogos mais simples só terão um determinado fim à medida 

que o jogador agir. Nos jogos mais complexos, esta produção fica evidente, já que há uma 

série de possibilidades de enredos, sendo as escolhas do jogador aquilo que definirá seu 

desfecho.  

Os riscos também chamam à atenção em um bom jogo, uma vez que os jogadores 

podem ter novas oportunidades para refazerem suas ações, caso falhem, fator que acaba por 

estimular os jogadores a se arriscarem mais. A possibilidade de customização dos jogos 

também atrai o interessante, sendo que esse princípio permite aos jogadores ajustarem os 

jogos de acordo com suas habilidades no momento, permitindo que o jogador escolha o nível 

do jogo que melhor condiz com sua aprendizagem. Uma boa ordenação dos problemas é 

também um interessante princípio dos bons jogos, e parte da ideia de que, quando um jogo 

tem seus problemas apresentados em uma boa sequência e a solução destes problemas é feita 

de forma sólida, a aprendizagem se torna mais efetiva e o jogador realmente pode aprender 

com o jogo e não tem apenas sorte ao passar de fase (Gee, 2009a). 

De acordo com Gee (2009b), todo jogo eletrônico traz importantes aprendizagens para 

seus jogadores, pois sempre traz alguma informação ou habilidade que deve ser aprendida 

para vencer. O autor destaca que há duas formas de se transmitir informações e habilidades: a 

primeira tomando o estas próprias enquanto foco, assim como é feito na escola, onde o 

objetivo implícito e explicito é a aprendizagem de determinado assunto ou habilidade. Já a 

outra forma é abordar os possíveis assuntos de maneira indireta, não como tarefa explícita, 

mas, sim, como uma consequência da realização de diversas atividades para se cumprir o 

jogo. Gee (2009b) destaca que a segunda opção é muito mais eficaz que a primeira, de forma 

que não vemos a aprendizagem destes assuntos como uma tarefa a ser cumprida, mas, sim, 
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como prêmio a ser alcançado. Diante desta afirmação, podemos entender que somente o 

direcionamento do aluno frente ao conteúdo a ser aprendido não é garantia de que a 

aprendizagem será efetiva. Na verdade, a forma como cada um de nós se direciona a assuntos, 

informações e habilidades que nos são apresentados já diz respeito às nossas aprendizagens 

anteriores. São as conexões que fazemos diariamente que possibilitam ampliar nosso campo 

de interesses, articulando cada vez mais nossa rede, expandindo nossa capacidade de aprender 

coisas novas (Teles, 2015). 

Dentro das teorias da aprendizagem mais atuais, autores apontam que as 

aprendizagens sempre estão relacionadas a vivências anteriores e é a partir destas experiências 

que as pessoas estruturam seus esquemas para agir em um determinado contexto (Bomfoco & 

Azevedo, 2012). De acordo com este pressuposto, destacam-se algumas condições que 

comprovam a importância das experiências para a aprendizagem. Uma delas é o fato de que 

as pessoas conseguem memorizar melhor suas experiências quando elas estão relacionadas a 

uma meta; outro fato é a reflexão da experiência do jogador no momento e após a ação; um 

terceiro fator é a compreensão dos seus erros, em um bom jogo, pois os feedbacks nos fazem 

compreender onde erramos e o que podemos fazer para melhorar; o quarto fator é a 

oportunidade de executar novamente as ações, o que leva o jogador a refazê-las e desenvolver 

suas habilidades; e, por último, a possibilidade de aprender com as experiências de outras 

pessoas, o que torna as comunidades de jogadores tão frequentes, pois é no fórum onde estes 

trocam dicas e falam de suas experiências (Gee, 2009b). 

 

 

2.7 Os jogadores: criando mundos e aprendendo para vencer 

 

 

Há algum tempo o conceito do homo ludens, cunhado por Huizinga já vem sendo 

abordado dentro dos estudos acerca da cultura humana, mas diante dos avanços tecnológicos e 

dos desenvolvimentos dos jogos dentro deste contexto, Pecchinenda (2003, citado por Alves, 

2008), nos apresenta o termo homo game para designar uma geração que se constrói na 

condição de seres híbridos, formados por consoles, software, a mente de idealizadores e pelos 

próprios jogadores. A concepção deste autor parte das ideias apresentadas por algumas 

pesquisas, como a que foi realizada nos Estado Unidos em 2000, em que foi possível 

constatar que 63% dos jogadores do país tinham mais de 20 anos. Conhecendo a história dos 

videogames, podemos demarcar uma grande parcela da população que na infância fez uso de 
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jogos que estavam em ascensão no Brasil, recebendo por essa razão a denominação de 

geração Atari que, hoje, se encontra com 35 anos em média. 

Visando compreender melhor essa geração e sobre os mitos que os jogos eletrônicos e 

digitais ainda carregam, alguns autores dedicam suas pesquisas a este tema. Entre estes 

trabalhos, temos as pesquisas da autora Lynn Alves (2004) acerca da violência nos jogos e 

como isso pode influenciar os jogadores. Segundo a autora, os jogos eletrônicos se 

configuram como um espaço onde os jogadores podem ressignificar suas vivências, exercitar 

funções importantes na vida como tomar decisões e formular estratégias. A autora ainda 

ressalta o lugar que os processos de aprendizagem têm nos jogos, visto que, ao se tratar de 

jogos digitais, principalmente jogos online, é muito comum a criação de comunidades de 

aprendizagens. Gee (2001) define estes espaços como grupos de afinidade, que são grupos 

com práticas comuns, objetivos comuns e traçam valores e normas específicos que todos 

devem manter para garantir a permanência no grupo, a afiliação nestes grupos é voluntária e 

ocorrem trocas de experiência e aprendizagens informais. Estas aprendizagens não se 

configuram como meras cópias das experiências dos jogadores em suas vidas fora dos jogos. 

Não se trata de repetir de forma automática uma função que já se sabe, mas sim de fazer uma 

nova leitura de suas vivências fora do jogo, que se misturam com imagens totalmente novas 

(Mattar, 2010). 

A geração de jogadores que se formou a partir do desenvolvimento acelerado dos 

jogos eletrônicos pode ser considerada a geração dos nativos digitais por apresentar essa forte 

ligação, desde a infância, com as tecnologias eletrônicas e digitais. Estas crianças que 

cresceram com os primeiros jogos eletrônicos viram nestes uma forma diferente de brincar e 

de aprender. Um dos fatores que nos chamam à atenção é o fato de que, após uma baixa na 

criação de jogos americanos, adolescentes de outras partes do mundo começaram a 

desenvolver seus próprios jogos em suas casas, como aconteceu com os irmãos Oliver, 

adolescentes britânicos que, após ganharem um computador, aprenderam a criar programas e 

desenvolveram seus próprios jogos em 1982, quando tinham apenas 13 anos (A história do 

videogame, 2004). Muitos destes primeiros jogadores contribuíram para a continuação do 

desenvolvimento dos jogos eletrônicos ao transformarem a diversão de infância em profissão, 

como é o caso da maioria dos programadores e designers de jogos digitais hoje. 

Já a geração mais nova de jogadores que já nasceram na era digital e estão 

completamente imersos nestas tecnologias, são jovens acostumados com redes sociais como 

Orkut, Facebook e a trocar mensagens simultâneas. Estes jovens estão imersos também nos 

ambientes dos jogos online. Para Prensky (2001), esta geração se caracteriza pelo uso do 
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hipertexto, termo desenvolvido nos anos 60 por Ted Nelson para descrever um sistema não 

linear de informação. O autor ainda destaca como estes jogadores estão habituados, durante 

grande parte de suas vidas, a viverem em rede. De acordo com Kenski (2003), as 

aprendizagens realizadas pela população de uma época são sempre medidas pela tecnologia 

disponível. Diante desta afirmação, podemos compreender melhor os jogos digitais como 

dispositivos essenciais nos processos das aprendizagens atuais. 

De acordo com Steven Johnson (2005), os jogadores deste milênio efetuam um 

esforço mental muito específico na utilização dos jogos digitais em que duas funções 

cognitivas são trabalhadas: a sondagem e a investigação telescópica. A primeira diz respeito à 

forma de conhecer o jogo. Nos jogos online, por exemplo, o jogador só começa a conhecer as 

regras do jogo jogando, pois ele precisa sondar o ambiente do jogo. Já a segunda função diz 

respeito à organização hierárquica que o jogador faz das atividades que deve realizar, executar 

as tarefas e atingir o objetivo do jogo. Ao contrário de algumas linhas de pensamento, esse 

autor destaca o fato de que, hoje, as atividades do nosso dia-a-dia que envolvem a tecnologia 

digital estão cada vez mais complexas e exigem, cada vez mais, funções cognitivas 

igualmente complexas. 

Pierre Levy (1993) destaca como a interação do usuário com o computador leva a 

aprendizagens por meio dos processos de simulação que estes meios disponibilizam. Segundo 

McGonigal (2011), os jogos vão além de auxiliar nos processos de aprendizagens. Atualmente 

eles são a melhor forma de se aprender algumas coisas. Para a autora e designer de jogos, hoje 

os jogos digitais conseguem oferecer experiências mais inspiradoras e satisfatórias do que 

aquelas oferecidas pelo nosso mundo não virtual. Segundo a autora, as possibilidades a serem 

exploradas, os feedbacks rápidos pautados nas ações dos jogadores e o foco no esforço e na 

forma como cada jogador consegue realizar as tarefas têm atraído cada vez mais pessoas para 

o ambiente digital. De acordo com uma pesquisa realizada em 2013 pelo Newzoo, um site 

especializado em jogos digitais, o Brasil é um dos consumidores que mais vêm crescendo no 

mercado dos jogos, contando com mais de 40 milhões de jogadores ativos, somando mais de 

73 milhões de horas, jogando diariamente e movimentando o campo econômico neste setor 

(Marins, 2013). 

Algumas teorias buscam estruturar os fatores que tornam os jogos elementos tão 

interessantes para as pessoas. Dentre elas, temos a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi que 

destaca o fato de que os jogos atraem a atenção dos jogadores por alguns motivos, como a 

noção bem definida dos passos a serem dados nos jogos, o fato de o jogador receber 

feedbacks imediatos e o equilíbrio entre os desafios e as habilidades necessárias do jogador. 
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Outros pontos observados são a necessidade de concentração que o jogo exige, a presença de 

conjuntos de informações e assuntos relevantes, a sensação de controle que o jogador 

experimenta, a sensação atemporal que o jogo proporciona e a sensação positiva que toma o 

jogador sempre que ele consegue atingir seus objetivos (Bachen & Raphael, 2011). Os fatores 

de interação social também ganham destaque no universo dos jogadores. De acordo com 

McGonigal (2010), a interação entre as pessoas é muito importante para a formação em 

sociedade e, diante deste contexto, os jogos online podem significar um contato entre muitos 

jogadores que frequentam um mesmo ambiente online. Tanto os jogos de competição quanto 

os de cooperação trazem esta interação entre jogadores, fazendo com que eles trabalhem em 

equipes e convivam com grupos diversos para poderem atingir seus objetivos. Marins (2013) 

também destaca a importância dos aspectos de diversão inerente aos jogos, afinal, seu aspecto 

lúdico não fica perdido em meio aos processos de aprendizagem. Alguns aspectos da diversão 

são importantes como, por exemplo, os desafios que devem ser superados. Outro fator é a 

possibilidade de poder explorar o ambiente do jogo e também o fator de conseguir se sentir 

bem durante o jogo, sentir-se realizado e capaz de cumprir as tarefas e, por último, as 

possibilidades de interação social que os jogos online trazem (Lazzaro, 2004). 

  



31 
 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral: 

 

 

Este projeto tem como objetivo geral investigar como jogadores realizam 

aprendizagens informais em ambiente não escolar utilizando de jogos digitais não didáticos.  

 

 

3.2 Objetivos específicos:  

 

 

1- Examinar quais critérios os participantes levam em conta ao selecionar um jogo. 

2- Analisar como os participantes lidam com as dificuldades encontradas nos jogos. 

3- Investigar como os jogadores reorganizam suas estratégias durante as diferentes 

fases dos jogos. 

4- Investigar como os participantes fazem articulações das aprendizagens feitas nos 

jogos com situações do cotidiano. 
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4 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 

4.1 A Teoria Ator-Rede 

 

 

Esta pesquisa toma como base os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria Ator-

Rede. Por não se tratar somente de uma concepção teórica ou metodológica, a Teoria Ator- 

Rede se apresenta como uma forma de compreender os fenômenos com os quais temos 

contato. É uma forma de enxergar o mundo e tudo aquilo que o compõe. Instaurando-se no 

campo dos Estudos da Ciência, a Teoria Ator-Rede (TAR) vem ganhando espaço em vários 

campos de pesquisa, tendo como seu maior difusor Bruno Latour, professor do Centro de 

Sociologia e Inovação da École des Mines de Paris. Tendo interesses pouco tradicionais 

dentro do atual quadro de pesquisas científicas, Latour passa a concentrar seu interesse 

científico no próprio processo de produção da ciência. Buscando fazer uma antropologia das 

ciências, Latour se propõe a levantar questões sobre todos os componentes que se envolvem 

neste campo, destrinchando-o de forma a desmistificar seu aspecto supremo, claro e objetivo 

(Tsallis, Ferreira, Moraes & Arendt, 2006). 

Podemos definir, como a base da TAR e aquilo que a diferencia de outros aportes 

teóricos, o princípio de simetria. Este princípio propõe que todos os envolvidos nos processos 

de produção da ciência devem ter um tratamento simétrico, ou seja, mesmo peso e 

importância para todos os envolvidos na pesquisa, de pesquisadores a pesquisados. Este modo 

mais bem equilibrado de abordar os fenômenos é uma marca que acompanha o autor desde 

seus primeiros trabalhos. Podemos perceber este movimento em uma de suas pesquisas 

desenvolvidas juntamente com Steve Woolgar, dentro de um laboratório de 

neuroendocrinologia, que resultou em um de seus trabalhos mais conhecidos, Vida de 

Laboratório (1997) (Queiroz & Melo, 2007). 

Ao desenvolver esta pesquisa, Latour não se propôs somente a descrever as atividades 

realizadas dentro do laboratório ou divulgar os resultados feitos naquele ambiente; ao 

contrário, sua proposta foi adentrar naquele meio como quem entra em uma tribo 

desconhecida e exótica, utilizando princípios básicos da antropologia. Assim, tomando 

aqueles fenômenos observados como fatos novos, Latour não destaca automaticamente os 

atores que são considerados mais importantes no meio científico. Um dos pontos que definem 

a importância de um determinado ator em uma rede é a forma como este concentra outros 
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elementos à sua volta, a forma como se liga a outros atores, as trocas que faz, formando, 

assim, uma rede (Queiroz & Melo, 2006). 

Segundo Queiroz e Melo (2007), apesar de demonstrar um pensamento pouco 

convencional sobre os modos de produção da ciência, as ideias e propostas da Teoria Ator-

Rede não podem ser vistas como criação de um único autor. A autora destaca os diversos 

pesquisadores que serviram como influência para as ideias de Latour, como, por exemplo, os 

filósofos Michel Serres, Bourdieu e Deleuze e Guattari. Os trabalhos que desenvolveram e 

desenvolvem as lógicas que guiam a TAR também não foram feitos de forma individual. 

Dentro destas produções, podemos contar com nomes como de John Law, Steve Woolgar, 

entre outros. Atualmente, também contamos com a colaboração de vários autores que 

enriquecem cada vez mais os conceitos da TAR, como André Lemos, Tommaso Venturini, 

Cleci Maraschin, Marcia Moraes, Queiroz e Melo, Teles, entre outros, além dos grupos de 

estudos que também avançam em sua produção dentro dos conceitos da teoria.  

Pensar os processos de pesquisa e produção científica a partir da TAR pode se 

configurar como um desafio para nós, profissionais construídos em um sistema formal de 

ensino. Isto se dá pelo fato de que, ao nos depararmos com a TAR, somos desafiados a pensar 

nestes processos de uma forma diferente. Estamos condicionados a pensar nos processos de 

produção de conhecimento de uma maneira calcada nos costumes modernos. Em seu livro 

Jamais fomos modernos (1994a), Latour desenvolve melhor a ideia do que chamamos de 

modernidade, colocando em destaque este conceito que, há muito, já tomamos como natural. 

Estamos, há muito tempo, acostumados a nos intitular seres modernos, elevando os grandes 

feitos e as grandes descobertas realizadas na ciência, mas o que não nos perguntamos, até 

pouco tempo atrás, é o que é ser moderno e se de fato podemos nos autodenominar assim. 

Como nos coloca Latour (1994b), a busca pela purificação do homem se constituiu em 

uma utopia, algo inalcançável. Este fato se dá, pois somos seres híbridos: nossa humanidade 

se constitui em uma mistura de objetos, técnicas e fenômenos naturais. Somos, enquanto 

indivíduos, uma rede heterogênea, formada por uma mistura genética, pela mistura histórica 

de nossas famílias, pelos eventos que presenciamos, pelos desejos que foram realizados e 

pelos que foram negados. Além de sermos uma rede, também compomos redes diversas, onde 

somos afetados e nos modificamos incessantemente. 

Durante a construção deste texto, a fim de trazer à tona as ações realizadas durante a 

pesquisa, optamos por aderir a um modo de escrita que foge dos padrões da ciência moderna, 

em que a fala do pesquisador se coloca de forma distanciada dos fenômenos, evidenciando, o 

que Haraway (1995) chama de “olhar de deus”, um olhar que se posiciona de cima, que não 
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sofre influência e se coloca como puro. Ao contrário, assumimos neste trabalho, uma forma 

de escrita que a autora classifica como o olhar situado, composto por conexões e mediações, 

influências que fazem com que nosso olhar se dirija a determinados pontos, fazendo, assim, 

da pesquisa científica um jogo de luz e sombras, onde conseguimos iluminar alguns campos 

aos quais nosso olhar se dirige, mas com isso criamos também sombras, terrenos nos quais 

ainda prevalece o desconhecido. Desta forma, buscamos, neste trabalho, realizar o pesquisar 

COM, que Moraes (2010) especifica como uma pesquisa feita de forma localizada e marcada, 

um trabalho feito a várias mãos, que ressalta os laços e vínculos que são realizados ao longo 

do percurso. Neste trabalho, muitos laços foram estabelecidos, minha escrita aqui neste relato 

não se apresenta individual, ela conta com diversas vozes, as vozes dos entrevistados, dos 

autores, dos colegas do grupo de pesquisa, das figuras midiáticas que detêm influência no 

tema pesquisado, entre outros. 

 

 

4.2. Entre terrenos instáveis: seguindo as controvérsias 

 

 

Seguindo a orientação teórico-metodológica da Teoria Ator-Rede, buscamos realizar, 

nesta pesquisa, uma observação simétrica das aprendizagens que podem ocorrer dentro do 

ambiente de um jogo online e como isto se articula com o cotidiano dos jogadores. Para isto, 

buscamos realizar uma observação sem conceitos já pré-definidos sobre os aspectos que 

envolvem os processos de aprendizagem, ou o que é ou não é passível aprender em um jogo 

online. Estes conceitos e as possibilidades de aprendizagem foram observados e serão 

descritos ao longo deste trabalho com base em informações dos próprios jogadores e dos 

demais meios pelos quais foram coletadas informações. O princípio de simetria não significa 

considerar todos os atores iguais, mas sim olhar para todos os atores que estão envolvidos em 

uma determinada rede com a mesma importância. Ser simétrico não se trata de uma 

característica do ator em si, mas do olhar do observador e da forma como este observa o 

fenômeno pesquisado. 

 Os jogos online hoje mobilizam uma grande rede heterogênea que envolve jogadores, 

programadores, softwares, investimentos econômicos, processos cognitivos, entre outros. Ao 

longo desta pesquisa, buscamos nos aproximar de uma parte desta rede com o intuito de 

descrever a forma como estes atores se conectam e se afetam. Ao observar esta rede, não foi 
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adotada uma postura pré-definida frente à utilização de jogos digitais, nem foram dados 

destaques de antemão a um ou outro ator. 

 A controvérsia central para a qual voltamos nosso olhar são os efeitos do uso das 

tecnologias digitais nos processos de aprendizagens. Podemos determinar esse fenômeno 

como uma controvérsia, na medida em que as opiniões a respeito dos diversos usos das 

tecnologias digitais ainda não estão definidas. Podemos perceber a opinião pública dividida, 

pais há a preocupação com o uso de tábletes e celulares pelos filhos, e pedagogos ainda 

indicam que o uso destas tecnologias pode prejudicar o desenvolvimento de crianças e 

adultos. Do outro lado, temos pessoas que defendem o uso moderado destes dispositivos e 

também pessoas que não identificam grandes problemas frente às tecnologias digitais, 

considerando que todas essas mudanças fazem parte de um ciclo comum do desenvolvimento 

do humano e da tecnologia. 

Ao longo da pesquisa, deparamo-nos com outras controvérsias que habitavam espaços 

específicos desta rede que nos propusemos a adentrar. Cada ponto desta rede poderia nos 

levar a uma nova questão desconhecida que envolvia outros diversos atores. Com este 

emaranhado tão vasto, foi preciso traçar corretamente quais destes caminhos iríamos seguir, 

qual seria nosso alcance nesta pesquisa e, por este motivo, não foi possível seguir todos os 

caminhos que foram se apresentando; estes serão apresentados brevemente ao longo deste 

texto, porém seguimos a questão que adentrava em nosso tema principal que é a 

aprendizagem. 

Para que possamos realizar uma boa investigação sobre a controvérsia pesquisada, foi 

necessário atentarmos para alguns fatores que nos levam a priorizar o princípio de simetria 

proposto dentro da TAR. Segundo Venturini (2009), realizar uma boa observação de uma 

controvérsia não é uma tarefa simples, não se trata de apenas observar um fenômeno, é 

preciso, antes de tudo, respeitar três princípios básicos da observação dentro da TAR. 

Primeiramente, é importante não restringir nossas observações a um método único, ou nos 

fecharmos em uma única teoria. Devemos estar abertos para diferentes aportes metodológicos 

a fim de não enquadrarmos os fenômenos observados dentro de conceitos predefinidos. Em 

segundo lugar, devemos tentar observar os fenômenos de vários pontos de vista, buscando 

não ter uma visão centralizada das ações. Por último, devemos priorizar as vozes dos atores, 

pois eles estão acima de nossas ideias acerca do fenômeno, são eles os grandes conhecedores 

dos fenômenos que estamos pesquisando. 

Encontrar uma boa controvérsia e mapeá-la corretamente é um ponto central na 

metodologia dentro da TAR. Segundo Venturini (2009), controvérsias são questões onde os 
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atores discordam em suas diferentes opiniões, é quando vários atores se dão conta de que sua 

opinião não é única e que há opiniões bem divergentes das suas. Quando esses atores 

percebem a presença de outros, e percebem também que suas vozes não podem ser 

simplesmente caladas, temos aí uma controvérsia, onde todos falam ao mesmo tempo 

tentando expor a sua visão dos fatos. É um caldeirão em ebulição. 

Podemos dizer, a partir de Venturini (2009), que as controvérsias exibem os 

fenômenos sociais em sua forma mais dinâmica, envolvendo diversos tipos de actantes, 

humanos, não humanos e híbridos, formando novas alianças, podendo ser consideradas como 

grandes centros de debates em que diversas vozes vão se ligando até ganhar força. Por 

representarem de fato conflitos, não podemos simplesmente reduzi-las ou tentar simplificá-

las, pois toda redução ou simplificação estaria sujeita a um novo debate e o caldeirão voltaria 

a ferver (Venturini, 2009). Não podemos tentar reduzir ou simplificar uma controvérsia com a 

intenção de chegarmos a uma resposta rápida, dando o debate por encerrado: são os atores que 

iniciam uma controvérsia e somente eles podem finalizá-la. Simplificar este processo é 

maquiar os fatos e produzir falsos resultados dentro da pesquisa. 

Após definirmos qual controvérsia iríamos seguir, nosso próximo passo, dentro deste 

projeto, foi definir o recorte que abordamos dentro da pesquisa, ou seja, nossos objetivos, o 

que observamos, como e onde. Estas definições serão apresentadas ao longo do texto. Um 

ponto importante que devemos estar atentos durante a delimitação do projeto de pesquisa é até 

aonde vai nossa possibilidade de atuação dentro do projeto, quanto tempo e quais recursos 

temos. Segundo Venturini (2009), devemos evitar controvérsias sem limites, questões muito 

abrangentes que neste momento não conseguimos abarcar. 

 

 

4.3 Os atores 

 

 

De acordo com o método da TAR, definimos o recorte deste projeto de pesquisa 

focando em como se dão os processos de aprendizagem de jogadores no ambiente de jogos 

online, não incluindo jogos didáticos, que são jogos feitos com o intuito de trabalhar algum 

conteúdo pedagógico. O público abordado nesta pesquisa se constituiu de jogadores acima de 

18 anos com experiências em jogos online. Como quesito de experiência nos jogos online, 

para participar deste estudo, foram consideradas pessoas que já demonstram algum domínio 

nestes jogos, que entendem sua linguagem e funcionamento, e que jogam com frequência. 
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Optou-se pela escolha de jogadores já experientes com o intuito de que, a partir de suas falas, 

eles pudessem compartilhar seus olhares e suas percepções de quais possibilidades de 

aprendizagens os jogos podem trazer. 

Para selecionarmos os participantes, foi realizada uma chamada pública por meio de 

uma rede social. Foi feito um anúncio (Cf. Apêndice D) direcionado a jogadores maiores de 

18 anos que tivessem interesse em se voluntariar. Neste anúncio, foi especificado do que se 

tratava a pesquisa, o seu intuito e qual seria a colaboração dos jogadores, bem como o contato 

para que os voluntários pudessem marcar as entrevistas. Também foi pedido a alguns amigos 

jogadores que divulgassem o anúncio por meio de suas redes sociais e outros canais de 

comunicação. Com a circulação do anúncio, os jogadores começaram a manifestar interesse 

em participar, os interessados se manifestaram por meio de um canal de bate-papo na rede 

social Facebook, e, após uma conversa com todos os voluntários, explicando melhor os 

objetivos da pesquisa e vendo a possibilidade de horário dos mesmos, foram selecionados 10 

participantes. Destes, foram cinco homens e cinco mulheres, não sendo esta divisão 

estabelecida de forma prévia.  

Os jogos online, hoje, não se configuram como atividades realizadas apenas por 

crianças e adolescentes, pois o público adulto tem se mostrado, ao longo dos anos, como uma 

parte significativa da população que está inserida nos jogos em ambiente virtual, herdeira de 

jogos de outra geração. Uma pesquisa realizada em 2007 buscou traçar o perfil dos jogadores 

brasileiros por meio de entrevistas online. Observou-se, nessa pesquisa, a grande presença de 

jogadores maiores de idade, entre 20 e 59 anos, compondo 80% da amostra pesquisada. Outro 

fato que chamou a atenção foi quanto à escolaridade, uma vez que cerca de 54% dos 

participantes possuía formação no ensino superior completo (Alves & Hetkowski, 2007). 

Estes dados nos mostram a forte presença do público adulto nos jogos online, levando 

também em consideração como esta participação movimenta diversas outras áreas, como 

design de jogos, mercado da produção de games e marketing.  

Devido à grande movimentação em torno dos jogos digitais, várias redes de estudos e 

pesquisas vêm sendo criadas com o intuito de alimentar os conhecimentos acerca deste 

fenômeno. Temos, como exemplo, a organização do I Seminário de jogos eletrônicos 

realizado em 2005 em Salvador, que contou com a participação de pesquisadores de diversos 

estados, levando à criação da Rede Brasileira de Jogos e Educação (RBJE), além da criação 

da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos (ABRAGAMES) que 

também realiza pesquisas na área (Alves & Hetkowski, 2007). 
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Após delimitarmos, neste projeto, os objetivos da pesquisa e fazermos contato com os 

jogadores, buscamos conhecer os jogos mais procurados no momento. De acordo com as falas 

de guias, jogadores que me auxiliaram neste primeiro momento na compreensão dos jogos, os 

jogos mais procurados em ambiente online são os MMORPG (Massively Multiplayer Online) 

e os jogos estilo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Os MMORPG são jogos de estilo 

RPG (Role-Playing Game) que se baseiam em jogos de interpretação de personagens. Neles, 

os jogadores assumem papéis específicos, criando a história do jogo em conjunto. O primeiro 

jogo deste estilo de que se tem conhecimento se apresentava como um jogo de tabuleiro, 

criado em 1974 e conhecido como Dungeons e Dragons (Arruda, 2011). No ambiente digital, 

esses jogos expandiram suas possibilidades: nos MMORPGs, os jogadores podem criar seu 

próprio universo com os mais variados seres possíveis, podendo também interagir em tempo 

real com outros jogadores. Já os jogos do estilo MOBA também possibilitam a caracterização 

de seus personagens e trazem características de batalha, onde cada personagem faz parte de 

uma equipe que deve duelar contra outra. São jogos de estratégia que geralmente requerem 

um bom trabalho em equipe para obter a vitória e também possibilitam a comunicação 

constante entre os jogadores. Há também uma grande demanda de outros jogos, como os de 

ação, os de luta e os de corrida. 

 

 

4.4 Estratégias utilizadas 

 

 

Pensando em como compreender melhor os processos de aprendizagem que estão 

envolvidos nos jogos online não didáticos, o método escolhido foi o das entrevistas. Este 

método foi escolhido por privilegiar a fala do jogador que, por meio do discurso, nos dá 

acesso à sua visão dos fatos. Segundo Fraser e Gondim (2004), a entrevista na pesquisa 

qualitativa se apresenta como um método muito importante, pois, ao privilegiar a fala dos 

atores, permite atingir um nível de compreensão de um determinado contexto, tornando-o 

acessível para compor nossa pesquisa.  

De acordo com Duarte (2004), as entrevistas dentro das pesquisas sociais se 

configuram como um instrumento primordial quando precisamos mapear um determinado 

fenômeno. Desta forma, podemos observar a presença de uma controvérsia onde as questões 

ainda não estejam devidamente explicitadas. Ainda segundo a autora, a entrevista em pesquisa 

visa à compreensão parcial de uma realidade multifacetada que se constitui inserida em um 
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contexto sócio histórico. Isto nos leva novamente às bases presentes na perspectiva da TAR, 

evidenciando que a fala do outro relata sua visão, formada por todos os atravessamentos de 

humanos e não humanos que a constituem. A fala do outro na entrevista evidencia redes, a 

rede que constitui o outro e a rede na qual ele está inserido. A entrevista nesta pesquisa 

possibilitará colocar uma lente para enxergar melhor estas redes e isto irá, juntamente com 

outras pesquisas sobre o mesmo tema, que utilizam de outras lentes, compor um quadro de 

conhecimentos.  

Segundo Fraser e Gondim (2004), as entrevistas podem se dar no encontro presencial 

entre entrevistador e entrevistado, ou de forma mediada, com o auxílio de algum dispositivo 

que promova a aproximação destas pessoas, mesmo que não seja de forma física. Nesta 

pesquisa, optamos pela entrevista mediada e, como mediadores desta coleta de dados, serão 

utilizados dispositivos midiáticos que possibilitam trocas de mensagens de forma rápida, 

sendo selecionados o Facebook e o Skype, que contam com a opção dos chats, espaços 

destinados a conversas de usuários. A escolha deste modelo mediado de entrevista, 

juntamente com os dispositivos selecionados, foi feita com base no perfil do público 

escolhido.  

Por se tratar de jogadores maiores de 18 anos, estes podem apresentar dificuldades em 

reservar horários específicos para as entrevistas, visto que podem ter compromissos com 

horas de estudo e trabalho, e o pouco tempo que sobra geralmente é reservado ao lazer. Estes 

sujeitos também tendem a reservar um tempo, seja diária ou semanalmente, para se dedicarem 

aos jogos online. Desta forma, optar por entrevistas presenciais poderia se colocar como um 

obstáculo para a adesão do jogador à pesquisa. Por outro lado, os dispositivos mediadores, 

Facebook e Skype, por se tratarem de dispositivos de trocas de mensagens online, possibilitam 

que estas entrevistas sejam feitas à distância, sem que o entrevistado tenha que despender 

tempo ou qualquer gasto para participar da pesquisa, podendo contribuir com sua participação 

de uma forma mais confortável, e no ambiente da rede virtual ao qual os jogadores 

pesquisados têm fácil acesso devido à sua participação nos jogos. Isto também me permitiu, 

enquanto entrevistadora, abarcar um maior número de entrevistados, facilitando também o 

registro inicial dessas entrevistas, já que, nestes dispositivos, há a possibilidade de realizar 

uma entrevista digitada, o que irá compor o registro da fala do entrevistado. 

O formato de entrevista escolhido foi o semiestruturado, que não é constituído como 

um roteiro de perguntas a serem seguidas pelo entrevistador, mas, sim, como um roteiro de 

pontos interessantes pelos quais o entrevistador deseja passar com o entrevistado. Este 

modelo permite uma grande abertura para que o próprio entrevistado traga elementos para os 
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quais talvez o pesquisador não tenha se atentado anteriormente. O roteiro de entrevista (Cf. 

Apêndice B) foi estruturado compondo três categorias de disparadores: primeiramente, 

buscou-se coletar dados pessoais do jogador, como identificação, idade, ocupação, sexo e 

nível de escolaridade; posteriormente, as questões se voltam para compreendermos melhor a 

realidade do jogador dentro do universo dos jogos e, por último, como este jogador fala sobre 

seus processos de aprendizagem dentro do jogo e como ele relaciona esta aprendizagem como 

a vida cotidiana. 

Segundo Duarte (2004), a boa estruturação de um roteiro de entrevista é muito 

importante, mas há também outros fatores importantes aos quais devemos ficar atentos 

quando utilizamos este método. Primeiramente, o pesquisador deve ter bem definidos os 

objetivos de sua pesquisa, pois são eles que irão traçar o caminho, e todo método que 

utilizarmos terá o intuito de esclarecer os objetivos delimitados. Outro fator de destaque é o 

pesquisador obter algum conhecimento sobre o campo que será cenário de sua pesquisa; 

também é fundamental que o pesquisador tenha o domínio do seu roteiro de entrevista, pois 

isto lhe trará segurança para não ficar preso ao roteiro e conseguir acompanhar as informações 

que o entrevistado trouxer. Por último, devemos ficar atentos às nossas falas, evitando trazer 

um contexto de formalidade intensa para a entrevista, afinal não se trata de um interrogatório, 

é preciso deixar o entrevistado sempre confortável o suficiente para que passe informações de 

suas vivências pessoais, sem perder de vista os objetivos da pesquisa. 

Apesar da construção de uma estrutura prévia do roteiro de entrevista, outras questões 

foram incluídas ao longo das conversas, questões trazidas pelos entrevistados e que eram 

relevantes em seu contexto. Também houve momentos, durante a entrevista, em que os 

participantes deram dicas sobre os jogos e esclareceram minhas dúvidas. Esta abertura, nos 

momentos de entrevista, foi muito enriquecedora para meu processo de aprendizagem sobre 

os jogos e a construção desta pesquisa. Com esta abertura, pretendemos evidenciar as ações 

de fazerCOM a pesquisa em psicologia, esta ação possibilita a transformação no outro e com 

o outro, explicitando um mundo que não poderia ser descrito de forma prévia. Neste 

movimento, as questões de pesquisa não devem ser fechadas pelo julgamento crítico de quem 

realiza a pesquisa, mas, sim, por arranjos feitos entre os atores envolvidos (Arendt, Moraes & 

Tsallis, 2015). Desta forma, este texto se faz como um ente híbrido, como produto de 

conexões diversas, meu olhar enquanto pesquisadora e enquanto jogadora iniciante, os 

entrevistados e suas histórias de vida, os jogos, o mercado no qual estes jogos estão inseridos, 

dispositivos digitais no qual este mercado se ampara, entre outros. 
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Após tomarmos conhecimento de alguns jogos mais populares, fizemos uma incursão 

em alguns deles com o intuito de conhecer um pouco sobre como funcionam, sem ter o 

objetivo de nos tornar especialistas. Fizemos leituras sobre as regras dos jogos e como 

deveriam ser jogados. Neste percurso, foi possível perceber o grau de dificuldade dos jogos e 

como há uma grande quantidade de material em forma de textos e vídeos com informações 

para auxiliar no desenvolvimento do jogador. Fizemos também uma busca prévia por blogs e 

fóruns onde estes jogadores costumam se reunir para troca de experiências e busca de ajuda. 

Ao entrarmos nestes ambientes, uma dificuldade encontrada foi a compreensão da linguagem 

utilizada pelos jogadores. Com o objetivo de amenizar este fato e melhorar a compreensão das 

falas dos jogadores durante as entrevistas que serão realizadas, buscamos entender os 

significados das palavras utilizadas pelos jogadores e encontramos alguns glossários que 

traziam o significado de palavras e frases importantes no ambiente do jogo.  

Com o intuito de acessar o fenômeno observado da melhor forma possível, adotamos 

passos utilizados dentro da TAR que visam nos deixar mais próximos dos atores envolvidos 

na controvérsia e no universo a ser pesquisado. De acordo com Pedro (2008), dentro da TAR, 

Latour nos apresenta alguns passos básicos que são importantes para dar início à pesquisa 

cartográfica. A autora destaca como é fundamental buscarmos uma porta de entrada na 

controvérsia que estamos pesquisando, encontrando uma forma de entrar neste ambiente para 

compreender melhor sua dinâmica. Este movimento foi feito ao buscarmos entre pessoas 

próximas a mim, aqueles que gostavam de jogos online. 

Após identificar dois jogadores, entre colegas de pesquisa, foi feito um contato com 

estes de maneira informal, com o intuito de conhecer melhor o mundo dos jogos online. Estes 

jogadores foram meus guias ao me mostrarem formas de conhecer melhor este mundo. Em 

nossas conversas, fui informada sobre a existência de fóruns que continham diversas 

informações e contatos de jogadores. Também ganhei conhecimento de quais jogos estavam 

sendo mais acessados no momento, como era a linguagem no universo dos jogadores e quais 

gírias eram usadas. Outro ponto que a autora coloca é identificar os porta-vozes da 

controvérsia pesquisada, aqueles que conseguem sintetizar as falas presentes na rede. 

Nesse processo, é importante buscar por atores que discordem em suas falas, não 

dando destaque somente aos atores que concordem totalmente mostrando apenas uma visão 

do fenômeno, Assim, foram ouvidos os entrevistados e suas a percepções acerca do fenômeno 

pesquisado, sem fazer distinção apenas entre aqueles que considerassem a controvérsia em 

torno dos jogos de forma positiva ou negativa. Foram realizadas também buscas na literatura 

que abordassem o fenômeno de forma mais ampla, considerando as visões diversificadas 
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sobre o tema. Um terceiro passo importante é acessar os dispositivos de inscrições presentes 

no fenômeno estudado, buscando por tudo que torne mais visível nossa rede, sejam textos, 

imagens ou documentos, tudo que torne a rede mais objetiva. Este passo foi realizado à 

medida que, a cada inserção em novos jogos, foram feitas pesquisas em sites e blogs 

especializados a fim de buscar por textos e vídeos que falassem do ambiente dos jogos, 

depoimentos e vivências dos jogadores. Por fim, a autora destaca a importância de mapear as 

ligações da rede, compreender como esta rede se articula, quais conexões são feitas e como se 

dão as traduções dos atores.  

A cada jogador que demonstrou interesse em participar da pesquisa foi enviado via 

online (bate-papo do Facebook) o termo de consentimento livre esclarecido para que pudesse 

tirar suas dúvidas e responder, por escrito, no chat onde as entrevistas ocorreram, se ele 

concordava ou não em participar. As entrevistas não tiveram um tempo de duração 

previamente delimitado, mas o tempo médio de cada entrevista foi 40 minutos. Também foi 

possibilitado ao participante escolher como gostaria de se identificar na pesquisa e, desta 

forma, alguns jogadores optaram por se identificar pelo nome, por um nickname ou somente 

pela inicial do nome. Esta possibilidade de escolha foi dada aos jogadores a fim de respeitar a 

individualidade e as vivências únicas de cada participante, reafirmando um comportamento 

ético com os jogadores, visto que, desta forma, cada participante teria autonomia para decidir 

como queria ser visto dentro da pesquisa, o que possibilitou também a sua própria 

identificação dentro do texto. Este ato contribuiu para que as falas dos participantes não 

fossem tratadas de forma homogênea e nem transformassem cada relato em uma história 

única. Assim, buscamos que ficasse evidente que a construção deste texto não é feita por uma 

pessoa apenas, mas, sim, pela rede de falas dos participantes que, ao contribuírem com seus 

relatos, colocaram-se como um nó na rede que pesquisamos. 

 Após a realização das entrevistas, estas foram organizadas em formato de um quadro 

(Cf. Apêndice E), possibilitando um olhar mais panorâmico do perfil dos jogadores, a fim de 

compreender alguns dados, como idade e tempo de jogo, entre outros. A análise das 

entrevistas foi realizada considerando cada relato em sua totalidade. Buscamos não 

destrinchar os textos nem selecionar temas prévios com o intuito de não manipular as falas 

dos participantes em direção a uma perspectiva que poderíamos ter em relação ao tema 

pesquisado. Segundo Mattar (2008), ao realizar a análise de uma entrevista, não podemos 

considerá-la no sentido científico moderno da palavra análise, que divide as falas em partes 

menores e as reorganiza com o objetivo de descobrir a verdade frente à fala dos participantes. 

Ao contrário, podemos recorrer ao sentido original da palavra análise, que vem do termo 
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grego analisein, que significa desfazer uma trama, não no sentido de destrinchar, mas no 

sentido de seguir os caminhos daquela trama a fim de compreender como ela foi tecida. 

Olhamos para cada entrevista como uma trama única, um tecido que não dividimos em partes, 

mas buscamos entender o seu fazer. Desta forma, foi analisada cada entrevista, buscando 

proximidades entre elas. Posteriormente, as questões abordadas nestas entrevistas foram 

articuladas com os textos que tratavam da temática pesquisada, a fim de criar um panorama 

localizado sobre o tema. 

Outra estratégia utilizada foi a busca pelos games mais jogados e a experimentação 

destes por mim. Neste ponto, cabe destacar que não sou uma jogadora, e o pouco que sei hoje 

sobre os jogos online é resultado desta experimentação feita nos jogos indicados. O intuito 

desta experimentação foi o de conhecer melhor o universo do jogo, com o objetivo de 

melhorar minha compreensão sobre as ações realizadas neste espaço. Para tanto, busquei 

alguns jogos mais conhecidos pelos jogadores como Conter Strike, League of Legends World 

of Warcraft e Dota 2, a fim de jogá-los e poder observar as possibilidades. Assim, minhas 

experiências como jogadora também passam a compor o relato, não como as dos demais 

entrevistados, jogadores experientes que conhecem bem o terreno, mas experiências de uma 

novata que adentra em um território completamente novo, onde circula uma linguagem 

própria, com regras próprias e que se apresentava completamente desconhecido para mim até 

então. Mais uma vez, para cumprir a tarefa proposta, busquei pessoas que pudessem me 

auxiliar nas questões técnicas sobre os jogos, e até mesmo os próprios entrevistados foram 

auxiliando em minhas aprendizagens sobre os jogos online.  
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5 VIVENDO E APRENDENDO A JOGAR: PRIMEIRAS IMPRESSÕES DE UM 

ADMIRÁVEL MUNDO NOVO 

 

 

Ao iniciar esta pesquisa, imaginei uma série de aprendizagens que poderiam ser 

realizadas nos jogos online e, ao longo do caminho, pude me surpreender com várias 

descobertas, dentre elas, as aprendizagens que foram realizadas por mim. Durante o decorrer 

desta pesquisa, ouvi muitas falas de pessoas surpreendidas pelo fato de eu não ser uma 

jogadora, de não saber algumas palavras que são comuns entre aqueles que conhecem o 

universo dos games online, e quando falava que “não, eu não era uma jogadora”, as pessoas 

me perguntavam: “então por que você está pesquisando sobre isso?”. Além da relevância e da 

importância do tema de pesquisa, como já foi defendido anteriormente, penso que é 

exatamente por isso que devia pesquisar sobre este tema, por ter que me deslocar, sair da 

minha zona de conforto, me mobilizar e me implicar para adentrar em um mundo novo, com o 

olhar de um etnógrafo para uma aldeia desconhecida, olhar de quem não se pretende melhor 

nem pior que ninguém, mas que quer conhecer para descrever da melhor maneira possível. E 

é com esse intuito de descrever que farei o relato das minhas experiências nos jogos, pois este 

exercício me possibilitou grandes aprendizagens, além de contribuir muito para a 

compreensão da fala dos entrevistados. 

Para mim, os processos de aprendizagem começaram ao pesquisar sobre os jogos 

citados como os mais populares no momento. Até então, os únicos jogos que já havia jogado 

ou experimentado online eram um jogo do Facebook, o Farm Ville, por um curto período, e 

jogos de tabuleiro e de quebra-cabeça disponíveis na internet. Porém, dentre os estilos de 

jogos citados pelos meus guias como os mais interessantes, alguns eu não conhecia nem 

mesmo o nome.  

Minha primeira estratégia foi pesquisar na internet sobre estes jogos, descobri que 

havia diferentes modalidades de jogos, individuais ou em grupo, e conheci um pouco melhor 

as questões industriais e econômicas que envolvem a criação e o consumo de um jogo online. 

Segundo uma reportagem publicada no site do Jornal da Globo, em 20156, o mercado dos 

games brasileiros chegou a faturar 1 bilhão de dólares, sendo o Brasil o terceiro país com 

maior crescimento neste ramo. De acordo com Zeni (2014), o mercado de games no Brasil 

                                                           
6. Mancuso, Filippo (2015). Mercado de games fatura cerca de US$ 1 bilhão por ano no Brasil. 08/10/2015. 

Jornal da Globo. São Paulo - SP. Recuperado em de: <http://g1.globo.com/jornal-da-

globo/noticia/2015/10/mercado-de-games-fatura-cerca-de-us-1-bilhao-por-ano-no-brasil.html>.  

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/10/mercado-de-games-fatura-cerca-de-us-1-bilhao-por-ano-no-brasil.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/10/mercado-de-games-fatura-cerca-de-us-1-bilhao-por-ano-no-brasil.html
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cresceu cerca de 60% em 2012, tendo o maior crescimento mundial registrado neste ano. Em 

2014, a ABRAGAMES realizou o primeiro censo da indústria brasileira de jogos digitais. 

Nesta pesquisa, foram coletados dados de 129 empresas que atuam na área de 

desenvolvimento de games e destas, cerca de 36,24% se concentram na região de São Paulo; 

10,74% na região do Rio Grande do Sul; 8,05% no Rio de Janeiro e 7,38% em Santa Catarina. 

Dentre as empresas pesquisadas, 73,4% declararam estar em funcionamento entre 1 e 

5 anos, revelando que a maior parte das empresas desenvolvedoras de jogos digitais no Brasil 

é recente, o que nos mostra que este movimento de crescimento e criação na indústria dos 

games brasileiros é um mercado em atual expansão. Com relação ao tipo de produção de 

games realizado por estas empresas, a pesquisa mostrou que a grande produção é voltada para 

jogos de entretimento próprios (60,2%), seguida da produção de jogos educacionais (43,8%). 

Este grande número voltado para a produção dos serious games (jogos sérios) nos diz do 

interesse no fator de aprendizagem que os jogos digitais podem proporcionar ao seu usuário. 

Visando contribuir para a promoção e aprimoramento do mercado de games no Brasil, a 

ABRAGAMES publicou em 2004 o “Plano diretor da promoção da indústria de 

desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil”, o qual buscou traçar o cenário econômico 

do mercado de games no país e incentivar o aperfeiçoamento da infraestrutura da indústria de 

desenvolvimento de jogos (ABRAGAMES, 2004). 

Dentro das possibilidades dos games online, há aqueles em que o jogador deve pagar 

uma mensalidade para obter acesso ao jogo, e há aqueles gratuitos, que jogador não paga para 

acessar, e precisa apenas criar sua conta e login. Porém, mesmo nestes jogos tidos como 

gratuitos, há uma grande movimentação financeira, pois neles você pode adquirir bens de 

consumo associados a seu avatar, o que resulta em melhor desempenho dentro do jogo ou 

acesso a mapas e áreas restritas. Estes são os chamados bens virtuais (Mazurek & Polivanov, 

2013).  

Conheci um pouco também sobre o papel dos jogos online no mercado de trabalho, 

visto que, hoje, no Brasil, a categoria dos E-Sportes vem ganhando cada vez mais espaço. 

Esta categoria trata de considerar determinados jogos eletrônicos em nível profissional. 

Dentro do mercado, as competições funcionam como jogos de futebol, ou de voleibol, com 

classificatórias, final com um enorme público e grandes premiações. A ideia de participar 

destes torneios e poder ganhar fama e dinheiro com os jogos online vem atraindo muitos 

participantes. Em conversa informal com Rafael Pereira, que, além de ser graduado em 

Psicologia, desenvolve um projeto de pesquisa e intervenção com uma equipe profissional da 
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League of Legends, o colunista esclareceu que o time CNB e-Sports Club7 demonstra como 

este tem se tornado um mercado promissor para o trabalho de diversos profissionais, inclusive 

do psicólogo, visto que os períodos de treino e preparação do trabalho em equipe podem ser 

muito desgastantes. Segundo Rafael, o Brasil tem se mostrado pioneiro na atenção dada aos 

E-sportes, entendendo a necessidade de investimento não só financeiro para estes atletas, mas 

também de qualidade de vida. 

Durante meu período de pesquisa sobre os games, também pude constatar que o ato de 

jogar um game online já demanda muitos conhecimentos e aprendizagens a serem feitos ou já 

realizados anteriormente pelo jogador. Como, por exemplo, a necessidade de constatar se o 

computador, no qual a plataforma do jogo será instalada, atende aos requisitos básicos do jogo 

para rodar adequadamente. Após isto, uma série de ações técnicas deve ser executada a fim de 

instalar ou criar uma conta dentro do jogo. Para uma jogadora iniciante como eu, estes 

processos demandaram muito tempo, pesquisas na internet e a busca por pessoas que me 

auxiliassem na prática de como executar essas atividades iniciais.  

Como alguns guias destacaram em suas falas, cada jogo requer um determinado tempo 

de dedicação. Por este motivo, nem sempre é possível jogar muitos games ao mesmo tempo. 

Em minha experiência, tive dificuldades em me dedicar a pesquisar mais de um jogo ao 

mesmo tempo, devido ao volume de informações existentes. Por este motivo, decidi por me 

dedicar mais a um jogo específico, jogado pela maioria dos entrevistados e tido como um dos 

games online mais populares no mundo. Desta forma, comecei a jogar o League of Legends 

(LOL), desenvolvido pela empresa Riot Games em 2009, e que atingiu, em 2014, o posto de 

jogo para PC mais jogado do mundo. Este jogo possui características de dois estilos de games 

os MMORPGs (Massive MultiPlayer Online Role Playing Game), pois trata-se de um jogo 

com múltiplos jogadores com inspiração na dinâmica e composição dos RPGs e dos MOBAs 

(Multiplayer Online Battle Arena), por se tratar de um jogo de estratégia em tempo real – Real 

Time Strategy ou RTS, que pode ser considerado um subgênero dos MOBAs – onde as 

batalhas são disputadas online em arenas com outros jogadores (Mazurek & Polivanov, 2013). 

Neste jogo, não há o acúmulo de bens virtuais nem a escolha definitiva de um avatar: cada 

item escolhido ou comprado e o avatar que irá representar o jogador é decidido no início de 

cada partida. Inicialmente, há 3 tipos de avatares que o jogador iniciante pode selecionar; para 

cada um deles, há habilidades diferenciadas e com importância específica dentro da partida. A 

                                                           
7 O CNB e-Sports Club é constituído por equipes de jogadores de e-Sports profissionais que atuam em diversas 

categorias de jogos online como League of Legends e Dota 2 em campeonatos nacionais e mundiais, como o 

Campeonato Brasileiro de League of Legends. 
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dinâmica do jogo consiste em um mapa com três rotas específicas (chamadas de lanes), cada 

uma levando ao campo inimigo. As equipes têm como objetivo destruir as torres adversárias 

que se encontram em seu caminho até chegar ao nexus adversário e destruí-lo, e a equipe que 

realizar esta tarefa primeiro ganha a partida. Além dos avatares que são controlados pelos 

jogadores, o jogo disponibiliza ajudantes que fazem tanto a função de te auxiliar na destruição 

das torres e nexus inimigo como de proteger seu próprio campo. 

O jogo traz a possibilidade de o jogador iniciante aprender a dinâmica do jogo na 

prática antes de iniciar suas partidas online. Desta forma, o jogador pode escolher a 

modalidade tutorial e jogar uma partida enquanto o programa vai dando as informações 

essenciais sobre a realização das tarefas. Nesta fase tutorial, não considerei muito elevado o 

nível de dificuldade do jogo, pois este apresenta objetivos claros e ações simples a serem 

feitas com o intuito de cumprir o objetivo final de destruir a base do oponente. O gráfico do 

jogo também dispõe de um ambiente passível de exploração: ao controlar seu avatar, o 

jogador tanto pode executar as ações de ataque ao inimigo como pode também optar por 

explorar o ambiente e não auxiliar a equipe na missão. 

Após finalizar o tutorial, passei para a modalidade de jogador iniciante, neste 

momento as ações nas quais não havia encontrado muita dificuldade no módulo tutorial 

passaram a se apresentar de uma forma não tão simples. A necessidade de executar diferentes 

ações ao mesmo tempo, como atacar as torres, atacar o inimigo, proteger-se dos ataques e 

auxiliar os demais membros da equipe exigem muita atenção, coordenação motora e estratégia 

por parte do jogador. Nas primeiras partidas, não consegui passar mais de um minuto sem 

morrer, morri incontáveis vezes e é inegável não falar do sentimento de frustração por não 

conseguir executar a tarefa. Com a dificuldade em traçar estratégias e cumprir a missão, 

busquei por mais informações acerca do jogo e, desta forma, conheci vários tutoriais na 

internet feitos por youtubers, jogadores experientes que relatam em vídeos dicas e 

informações importantes sobre o jogo. Pesquisando mais sobre o funcionamento dos jogos e 

assistindo a partidas gravadas e disponibilizadas na internet, comecei a melhorar minhas 

habilidades como jogadora, até conseguir ganhar minha primeira partida. Meu próximo passo 

foi passar para a modalidade do jogo em equipe 5X5. Esta possibilidade do jogo já permite 

que os níveis de conhecimento e habilidade dos jogadores sejam mais nivelados.  

Jogar de fato com outros jogadores foi uma tarefa ainda mais difícil que a anterior, isto 

por que a interação entre os jogadores, fator importante para que a equipe monte sua 

estratégia, pode ser feita por meio de um chat e a comunicação pode ser constante durante o 

jogo, uma de minhas maiores dificuldades neste momento foi a linguagem. Como imigrante 
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naquele meio, busquei antes conhecer um pouco da linguagem do jogo, seus conceitos 

básicos, porém o desenvolvimento da linguagem nativa é diferenciado e apenas a vivência 

poderia me proporcionar uma real aprendizagem. Em minha primeira partida em equipe, não 

consegui me comunicar, por não saber exatamente o significado dos termos utilizados e por 

não possuir a habilidade de controlar meu avatar e digitar ao mesmo tempo no chat. 

Novamente, recorri a mais material de pesquisa na internet e a meus guias.  

Descobri que, naquele ambiente, eu era uma newb, que significa um aprendiz ou 

pessoa inexperiente, porém dentro do contexto do jogo há a diferenciação entre um jogador 

newb e um jogador noob, gíria utilizada para quem não sabe e não quer aprender sobre algum. 

Durante minhas partidas iniciais, o termo noob foi muito utilizado na forma de inferiorização 

dos participantes com menos conhecimento no jogo. Não encontrei, durante as partidas, 

participantes mais experientes dispostos a me auxiliar em minhas aprendizagens iniciais, pois 

o jogo era dinâmico e levado muito a sério pelos jogadores. Após sete partidas, consegui 

minha primeira vitória em grupo, já conseguia me comunicar razoavelmente. 

O fator gênero não se destacou em minha experiência enquanto jogadora, apesar de 

esta ser uma temática trazida por algumas entrevistadas e um tema de recorrentes reclamações 

nos fóruns oficiais do jogo. O maior número de acesso ao jogo é realizado pelo público 

masculino, as mulheres tem pouco espaço na participação das equipes, muitas vezes sofrendo 

discriminação e assédio. Em meu caso, acredito que houve mais uma discriminação pelo fato 

de ser novata e não auxiliar corretamente na execução da tarefa do que pelo fator gênero, 

porém, estes dois fatores são alvos de diversas controvérsias no cenário dos games. Ao fim 

desta minha experiência, pude afirmar as diversas aprendizagens que fiz sobre o jogo em si e 

sobre estratégia, trabalho em equipe e comunicação eficaz, assim como pude também 

desenvolver meu vocabulário.  
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6. APRENDIZAGEM VIRTUAL ENQUANTO AÇÃO REAL 

 

 

Ao pensarmos no processo de aprendizagem como um caminho do meio, podemos 

pensar neste processo sem as limitações que são colocadas pela escolarização formal, o que 

nos leva à pergunta: se não colocarmos limites do que devem aprender, até onde as pessoas 

são capazes de ir? Esta pergunta tem motivado o educador Sugata Mitra a pesquisar formas 

inovadoras de pensar no processo de ensino/aprendizagem. Em sua palestra no TED Talks, 

Mitra (2010) destaca que a forma como este processo é realizado nas escolas está obsoleto, a 

forma como conduzimos os processos de aprendizagem é pautada em necessidades antigas de 

nossa cultura, e estas necessidades precisam ser revistas com urgência. Segundo este 

educador, com o advento da tecnologia, principalmente os computadores conectados à 

internet, ocorreram grandes mudanças em nosso sistema de produção, os empregos mudaram, 

os cargos mudaram e exigem novas competências daqueles que o ocupam.  

A partir de sua primeira experiência, “O Buraco na Parede8”, Mitra começou a 

observar como, a partir de um computador conectado à internet, crianças e jovens 

desenvolviam uma aprendizagem sem instruções predeterminadas, ajudando-se uns aos 

outros. O pesquisador buscou replicar esta experiência em diversos contextos, coletando 

dados. Em uma de suas pesquisas realizadas em uma aldeia chamada Kalikuppam, Mitra 

coletou dados muito interessantes, o autor, juntamente com sua equipe de pesquisa, dividiu 

seu experimento em duas fases: primeiramente, as crianças e jovens da aldeia com idades 

entre 10 e 14 anos tiveram acesso ao computador com conexão à internet por 75 dias sem 

nenhum tipo de instrução ou mediação para pesquisar o tema de biologia molecular básica, 

matéria que está na grade obrigatória do ensino regular do estado, porém, foi atestado que os 

moradores da aldeia não tinham nenhum conhecimento sobre o tema. A segunda fase contava 

com a participação dos mediadores amigáveis que foram assim chamados, pois não se 

tratavam de pessoas com conhecimento sobre tecnologia ou sobre o assunto pesquisado pelos 

jovens, mas, sim, por serem pessoas próximas, parentes e amigos. Com a ajuda desses 

mediadores, os jovens puderam pesquisar por mais 75 dias.  

Com um grupo formado por 34 participantes, os resultados obtidos foram bastante 

significativos dentro da perspectiva de Mitra e Dangwa (2010). Segundo os autores, após a 

                                                           
8 Conjunto de experimentos iniciados em 1999, em Nova Déli, pelo educador Sugata Mitra, viabilizado pela 

colocação de computadores em paredes de bairros pobres da Índia, e deixados para que as crianças pudessem 

explorá-los. 
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realização de pré e pós-testes relacionados ao tema e a seleção de escolas públicas e privadas 

para se realizar um comparativo entre os saltos de aprendizagens dos alunos matriculados em 

escolas regulares e daqueles que realizaram o experimento, o desempenho dos participantes 

nos primeiros 75 dias superou os resultados obtidos por alunos da escola pública. Já o 

desempenho dos participantes na segunda fase do estudo, contando com o auxílio dos 

mediadores amigáveis, aproximou-se do rendimento de alunos da escola de elite escolhida 

para este comparativo. Neste experimento, o autor ainda destaca a importância da atuação do 

mediador amigável, incentivando o aprendiz a sempre ir mais longe em suas pesquisas, e o 

aparecimento de papéis de liderança dentro do grupo de participantes. 

Esta e outras coletas de dados inspiraram o educador a realizar mais duas novas 

experiências, a primeira intitulada “Ambientes de aprendizagem auto organizados” (SOLES) 

e a segunda com o nome de “Ambiente de Mediação Auto-organizado” (SOME). As SOLEs 

são espaço de aprendizagem que contam com computadores com banda larga, onde as 

crianças se agrupam para pesquisarem questões-chave que são colocadas pelos mediadores 

que auxiliam os aprendizes na construção de conhecimento. Já as SOMEs funcionam como 

um sistema de mediação à distância, onde voluntários dedicam algumas horas de sua semana 

para fazerem contato com um grupo de jovens pelo Skype, e, assim, por meio de 

videoconferência, eles tiram dúvidas e trocam experiências. 

O trabalho deste autor nos traz alguns novos conceitos que são importantes ao se 

pensar no processo de ensino/aprendizagem. Primeiramente, destaca-se o conceito de 

aprendizagem auto-organizada. Este conceito, dentro das experiências de Mitra e Dangwa 

(2010), é utilizado como expressão do movimento de aprendizagem feito pelos próprios 

participantes que se organizam dentro de seu grupo, e traçam estratégias para conseguirem 

atingir um objetivo, mesmo cada um indo a seu tempo. O papel do grupo se mostra muito 

importante para a construção do conhecimento.  

As pesquisas do professor Mitra em relação ao uso das Tecnologias de Comunicação e 

Informação (TICs) no contexto da aprendizagem não estão sozinhas. Um pesquisador 

chamado George Siemens vem desenvolvendo seus estudos numa área que denominou de 

conectivismo, colocando–a como uma nova teoria da aprendizagem para a era digital. 

Segundo Siemens (2004), a maioria das teorias da aprendizagem, independentemente de suas 

bases, apoia-se em polos, a maioria colocando o processo de aprendizagem como uma ação 

intrínseca que ocorre dentro do sujeito.  

No conectivismo, o processo de aprendizagem é um movimento constante de ligações 

entre vários fatores, a aprendizagem se configura como “um processo que ocorre dentro de 
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ambientes nebulosos onde os elementos centrais estão em mudança – não inteiramente sob o 

controle das pessoas. A aprendizagem-definida como conhecimento acionável – pode residir 

fora de nós mesmos” (Siemens, 2004, p. 5). A base desta teoria está no fato de que as 

informações estão em constantes mudanças e que é fundamental, antes de realizar 

aprendizagens, aprender a distinguir a qualidade e importância das informações a que se tem 

acesso (Siemns, 2004).  

O autor apresenta alguns princípios fundamentais de sua teoria como o fato de que os 

processos de aprendizagem e construção do conhecimento apoiam-se na diversidade de 

opiniões. A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos e a tomada de decisão é 

por si só um processo de aprendizagem. De acordo com esta teoria, para que ocorra o 

processo de aprendizagem, deve haver conexão entre diversos atores como atualidade da 

informação, base de dados onde aquela informação se encontra, conexões que aquela 

informação já realizou com outras pessoas em outros contextos. 

Assim como nos coloca Levy (1993), as relações entre humanos, e por que não dizer 

também entre não humanos, estão se modificando rapidamente e, com isso, ocorrem também 

fortes mudanças em diversos fatores como escrita, leitura, visão, audição, criação e nos 

processos de aprendizagem. A presença cada vez mais constante dos chamados virtuais não 

pode ser negada, ou não podemos perante este ambiente virtual apenas buscar por 

transposições de conceitos sem refletir de fato sobre seus impactos e suas consequências.  

Para Levy (1999), a palavra virtual pode gerar algumas confusões por apresentar três 

conceitos distintos: virtual pode ser entendido a partir do ponto de vista filosófico, do ponto 

de vista usual e do ponto de vista técnico, este último mais ligado a informática. Segundo o 

autor, do ponto de vista filosófico, virtual refere-se “àquilo que existe apenas em potência e 

não em ato” (Levy, 1999, p. 47). Neste sentido, virtual não se opõe ao real, apenas se 

apresenta enquanto uma dimensão deste, algo que pode vir a ser após uma atualização. No 

sentido mais utilizado pelo senso comum, virtual remonta a algo irreal que não existe de 

forma concreta. Diante destes dois conceitos, o autor nos mostra como pode ser paradoxal a 

expressão utilizada no universo digital de “realidade virtual”, afinal como pode algo existir e 

não existir ao mesmo tempo? 

Diante deste movimento paradoxal relacionado à realidade virtual, podemos definir o 

terceiro conceito de virtual ligado à era digital e tecnológica. Segundo Levy (1999), podemos 

considerar virtual toda informação “desterritorializada” que gera manifestações diversas em 

locais distintos. De certa forma, as informações presentes no ambiente digital estão e não 

estão contextualizadas dentro do tempo e espaço: se, por um lado, o banco de dados contento 
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todos os códigos que podem ser vistos como potencialidades das imagens e informações que 

estarão presentem no ambiente virtual está fisicamente alocado em algum espaço dentro de 

um período específico do tempo, as informações produzidas por estas combinações de 

códigos podem ser acessadas por diversas pessoas, em locais diferentes por tempo 

indeterminado. Hoje, posso acessar pela internet em meu computador uma notícia de um 

jornal que foi publicado há 10 anos e esta mesma informação pode ser acessada por pessoas 

de qualquer parte do mundo.  

Compreendendo assim a dimensão do ambiente virtual como nos apresenta Levy 

(1999), podemos perceber a necessidade de pensar os processos de aprendizagem neste 

contexto. De fato, assim como nos apresenta Siemns (2004), a dinâmica dos processos de 

informação, hoje, são diferenciadas diante da rapidez deste processo. Realizar aprendizagens 

pautadas apenas em mecanismos de memorização e assimilação passiva de conteúdos não se 

faz mais eficaz, pois é preciso saber pensar de forma crítica, decodificar códigos, trabalhar em 

conjunto, realizar parcerias com atores diversos, ser proativo e principalmente ser rápido o 

bastante para acompanhar toda a evolução das informações. 
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7 O RELATO DOS PARTICIPANTES 

 

 

Foram realizadas 10 entrevistas com jogadores de jogos online: foram 5 homens e 5 

mulheres, com idades entre 19 e 29 anos, dos quais 1 havia concluído curso técnico, 1 

concluído curso superior e com pós-graduação em andamento e mais 8 com curso superior em 

andamento. A média de horas dedicadas ao jogo variava entre 8 e 40 horas semanais entre os 

jogadores. 

Dentre os jogos mais citados pelos jogadores temos Conter Strike, League of Legends, 

World of Warcraft e Dota 2. A idade na qual os participantes relatam terem começado a 

participar de jogos online varia entre 6 e 15 anos, os campos profissionais e de ocupação são 

bastante variados ente estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Matemática, 

Direito, Pedagogia e Ciências da Computação. 

 

 

7.1 Seguindo o mapa: jogando e aprendendo nas lanes 

 

 

Na gíria de jogos do tipo LOL e DOTA, cada rota para se chegar ao campo do 

adversário tem um nome, sendo três rotas: o jogador pode escolher ir pelo caminho da 

esquerda chamado de top, o caminho da direita chamado de bot e o caminho do meio 

chamado de mid. Estes caminhos são conhecidos como lanes onde se encontram várias torres 

que serão atacadas pelo inimigo.  

Alguns fatores ditos importantes por autores como Levy (1993, 1999) e Siemns (2004) 

podem ser pensados dentro do ambiente virtual do jogo online, enquanto percorremos as 

lanes. Um dos principais fatores para os quais podemos chamar a atenção é a comunicação. 

Podemos considerar a comunicação como um jogo que “consiste em, através de mensagens, 

precisar, ajustar, transformar o contexto compartilhado pelos parceiros” (Levy, 1993, p. 13). 

O sentido de uma mensagem é construído em seu contexto, sendo assim, ela é temporal e 

transitória.  

Na história da humanidade, a diversidade e evolução de nossos meios de comunicação 

não é novidade, da fala, passando à escrita, do telégrafo ao telefone, sempre buscamos meios 

de nos comunicar, inclusive à distância. Estas evoluções também modificam nossas formas de 

relacionamentos, rompendo cada vez mais efetivamente as barreiras geográficas. De acordo 
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com Levy (1999), o ciberespaço vem nos proporcionando mudanças com relação às evoluções 

na comunicação, por proporcionar a possibilidade de coordenação, cooperação e construção 

de uma história e memória comum a um determinado grupo, praticamente em tempo real.  

Dentro do ambiente do jogo online, jogar em equipe se torna possível visto o 

desenvolvimento dos mecanismos de comunicação. Em jogos de grupo que requerem a 

criação de estratégias para se vencer a partida, a comunicação prévia dos membros da equipe 

é fundamental. Alguns jogos disponibilizam um tempo antes do início da partida para que os 

jogadores estipulem suas ações em conjunto e, ao longo do jogo, a comunicação também se 

faz presente. Esta comunicação deve ser rápida e eficiente, e os jogadores devem se fazer 

entender de forma direta, o que geralmente ocorre em uma linguagem quase própria, 

composta pelas gírias presentes no universo dos jogadores. No jogo LOL, por exemplo, antes 

do início da partida, os jogadores se comunicam decidindo ou anunciando em qual lane vão 

jogar, e mesmo no meio da partida, um jogador que se encontra na mid pode pedir ajuda aos 

demais jogadores para sair de uma situação difícil e evitar sua morte.  

 

 

7.2 As estratégias e desempenhos dos jogadores 

 

 

7.2.1 Comunicação e linguagem 

 

 

Dentre as questões que foram trazidas como fatores para a construção de estratégias 

importantes dentro do jogo, os entrevistados destacaram a comunicação como um destes 

fatores, levantando algumas possibilidades de aprendizagem como a melhora nas habilidades 

de leitura e escrita e, principalmente, aprendizagem de uma nova língua, como se pode 

verificar a seguir nos relatos de alguns participantes. 

 

[...] dá pra aprender muitos termos em inglês, pois frequentemente usam 

esses termos para se comunicarem com a equipe. (Thaina, Apêndice C). 

 

Muito jogos inclusive esse que eu jogo ajudam muito em relação à prática do 

inglês, por exemplo. Quando comecei a jogar o jogo era em Inglês, depois 

passou a ter a opção em Português, mas mesmo assim você acaba lembrando 

coisas em Inglês porque aprendeu antes. Fora isso, você joga com pessoas do 

mundo inteiro, então pra se comunicar com elas na maioria das vezes vai 

falar inglês. (A, Apêndice C). 
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Aprendi espanhol e inglês o suficiente pra me comunicar por voz e polonês 

pra me comunicar através de texto. Já desenvolvi alguns trabalhos na minha 

empresa em Polonês e Espanhol, nunca tive aulas, aprendi por necessidade 

pra me comunicar com outros jogadores. (Jaque Moreira, Apêndice C). 

 

A possibilidade de aprendizagem de uma língua estrangeira por meio de jogos online 

já é, há algum tempo, tema de pesquisa, como a realizada por Santos (2011), que pesquisou 

como os MMORPGs poderiam auxiliar na aquisição de uma nova língua. Nessa pesquisa, os 

jogadores entrevistados eram jogadores do Tibia Online. A partir da narrativa dos jogadores, 

pode-se verificar que a maioria considerava a presença de motivação intrínseca como 

principal tipo de motivação dentro do game e apresentava orientação da motivação tanto 

interativa quanto instrumental.  

De acordo com Willians e Burden (1997, citado por Soares, 2012), há dois tipos de 

motivação, extrínseca e intrínseca, a primeira diz respeito a recompensas que estão envolvidas 

na ação a ser realizada, ou seja, na possibilidade de a pessoa ganhar algo naquela atividade; a 

segunda está envolvida com a sensação de prazer que a ação pode proporcionar e sua 

capacidade de gerar interesse. Na pesquisa realizada por Santos (2011), pode-se perceber que 

a motivação dos participantes estava mais ligada às sensações de prazer e interesse 

relacionados ao ambiente do jogo. Em relação à orientação da motivação na aprendizagem de 

uma língua estrangeira, Gardner (1985, citado por Soares, 2012) também apresenta dois tipos: 

a interativa e a instrumental, a primeira relacionada ao desejo de fazer parte de uma cultura, 

identificando-se com os falantes nativos e a instrumental vindo de fatores externos como a 

necessidade de passar em uma prova ou saber uma segunda língua para conseguir um 

emprego. 

Na pesquisa apresentada por Santos (2011), os participantes apresentaram ambas as 

orientações de motivação, o que também pode ser identificado no relato dos participantes 

desta pesquisa, visto que os participantes relatam que a aprendizagem de uma segunda língua 

se deu devido à necessidade de aprender a funcionalidade do jogo, suas regras e comandos, ou 

seja, uma motivação instrumental, e também poder fazer parte da comunidade de jogadores 

que falava aquela determinada língua, mostrando uma motivação interativa. 
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7.2.2 Trabalho em equipe 

 

 

As questões relacionadas à comunicação nos games online também levam a outro fator 

de aprendizagem para o qual os participantes em suas entrevistas chamam à atenção, que é o 

trabalho em equipe e questões relacionadas a aspectos grupais e de socialização. Alguns jogos 

como o LOL (League of Legends) permitem que se joguem partidas solo, onde o jogador é 

colocado aleatoriamente em um time, ou partidas em equipe, em que ele e um grupo de 

amigos podem participar da mesma partida. O trabalho em equipe dentro de jogos tipo 

MMORPGs e MOBA é fundamental para que um time vença a partida, havendo, no ambiente 

do jogo, diversas funções a serem cumpridas. Estes aspectos podem ser percebidos pelas falas 

de alguns entrevistados: 

 

Eu considero que todo jogo quer passar algo, às vezes pode ser despercebido 

para o jogador, mas sempre tem a intenção por parte da produtora como 

pensamento coletivo, trabalho em equipe, tomada de decisão, perseverança e 

tal. Considero esse tipo de didática mais subjetiva nos jogos, mas é essencial. 

(KoldWTF, Apêndice C) 

 

Além disso, trazem aprendizado sobre a importância de se trabalhar em 

equipe sempre, a maioria das coisas no jogo você precisa do esforço de todos 

para que deem certo. (A, Apêndice C) 

 

Apesar de ter facilidade em conversar, não consigo fazer laços com 

facilidade. A maior prova disso é que 90% do meu círculo de amizade foi 

construído em jogos, amigos que conheci online e que saem dos seus estados 

pra me visitar 1 vez ao ano, amigos que nunca vi pessoalmente, mas que 

mantenho amizade por quase 10 anos. É bem louco de imaginar. (Jaque 

Moreira, Apêndice C). 

 

As atividades dentro de jogos online neste modelo necessitam de comunicação 

constante e trabalho em grupo para que os objetivos sejam cumpridos, havendo dentro deste 

universo outros espaços que também possibilitam a interação entre os jogadores, como fóruns 

oficiais. Nesta pesquisa, a maioria dos entrevistados diz não participar muito ativamente dos 

fóruns, mas acompanham as conversas e publicações. Há também canais especializados no 

Youtube, onde jogadores podem, no espaço destinado para mensagens, falar de suas próprias 

percepções sobre o assunto, como os canais AssopraFitas9 e o League of Legends Brasil, 

canal oficial da Riot Games10. 

                                                           
9 Cf. https://www.youtube.com/user/AssopraFitas. 
10 Cf. https://www.youtube.com/user/RiotGamesBrasil 

https://www.youtube.com/user/AssopraFitas
https://www.youtube.com/user/RiotGamesBrasil
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Como nos coloca Pichon (1998), os participantes de um determinado grupo passam a 

agir de acordo com a distribuição de papéis feita dentro daquele grupo, cada um com 

características distintas e passíveis de trocas de acordo com as necessidades do grupo. Dentro 

dos jogos online em equipe, podemos perceber que também há a colocação de papéis que têm 

uma importância específica dentro da narrativa do jogo, e, por vezes, há a necessidade de 

trocas de papéis em função das demandas de cada partida e da composição das equipes. Em 

um jogo como o LOL, por mais que o jogador esteja acostumado a jogar com um avatar 

específico e a atuar em um lane de sua preferência, desenvolvendo as funções que mais tem 

habilidade, nem sempre esta escolha será possível, pois tudo depende dos acordos traçados 

inicialmente sobre quais papéis cada jogador irá assumir. Neste contexto, aparecem também 

os papéis dos processos grupais, como a presença do líder que irá coordenar a distribuição dos 

demais papéis, o que resulta, por vezes, de o grupo depositar a culpa da derrota em algum 

participante específico e em outras ocasionar o surgimento de um participante que, ao final da 

partida, faz o levantamento das estratégias que deram certo e errado. 

Segundo o relato de alguns entrevistados, as atividades em grupo nos jogos acabam 

por proporcionar a aprendizagem de convivência com diferenças, não só com as 

personalidades de diferentes jogadores como também as habilidades diferenciadas que estes 

apresentam durante o jogo. Dentro do ambiente online, o jogador acaba por criar novas 

estratégias de como administrar a vivência em grupo, podendo esta experiência gerar 

aprendizagens que auxiliem o jogador em outros ambientes, como o ambiente de trabalho, por 

exemplo, onde este deverá conviver com pessoas com diferentes personalidades e habilidades. 

 

 

7.2.3 Raciocínio lógico 

 

 

Outro fator destacado como aprendizagem realizada pelos entrevistados enquanto 

jogadores de jogos online foi a construção de estratégias de raciocínio lógico. Segundo Granic 

et al. (2014, citado por Rocha & Silva, 2016), os jogos digitais podem trazer vários benefícios 

aos jogadores, dentre eles os benefícios cognitivos, podendo proporcionar uma melhora na 

velocidade de resposta a problemas complexos. Segundo Baum (2012), o estudo das funções 

cognitivas pelas bases do cognitivismo, toma a cognição enquanto um instrumento utilizado 

pelo homem com o intuito de obter informações do ambiente, porém, nesta pesquisa, 

abordamos a temática da cognição seguindo as ideias que Baum (2012) apresenta em seu 
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trabalho. Tomamos a cognição não como um instrumento já dado pronto para capturar o 

mundo lá fora, mas, sim, como uma rede aberta, onde sujeito e mundo se constroem 

mutuamente, onde não há regras predefinidas, mas que se constroem no próprio fazer da ação 

(Baum, 2012). Ainda segundo o autor, os jogos do tipo MOBA possibilitam um constante 

abalo nas estruturas cognitivas já estabelecidas pelo jogador, por sempre apresentarem novos 

desafios que, apesar de serem difíceis, são realizáveis. Ao longo das entrevistas realizadas 

nesta pesquisa, pudemos ver como esta relação entre níveis de dificuldades e metas 

alcançáveis, é importante para os jogadores, uma vez que estes buscam formas variadas de 

traçar novas estratégias e responder de forma cada vez mais rápida aos desafios apresentados, 

como se verifica a seguir.  

 

[...] gosto de jogos com metas difíceis de serem alcançadas e objetivo claro, 

isso me prende. (Thaina, Apêndice C). 

 

Os Fps (Tiro em Primeira Pessoa) em geral não precisam de muita estratégia 

antes de começar uma partida, os Mobas sim, pois tem a escolha de 

personagem e, como cada personagem tem uma habilidade e função 

específica, todo o seu jogo muda de acordo com essa escolha; a escolha 

desses personagens é intercalada entre os times e a sua estratégia pode mudar 

de acordo com o que vai aparecendo. (André, Apêndice C). 

 

Desta forma, cada processo de cognição ligado à aquisição de uma nova aprendizagem 

se daria como um produto hibrido, não ocorrendo somente no interior do sujeito, mas 

composto por diversos atores humanos e não humanos. Ao abordamos as questões cognitivas 

nesta pesquisa, não estaremos simplesmente observando e relando sua existência mais 

observando sua construção (Levy, 1993). 

 

 

7.2.4 Estratégias para abordar o jogo 

 

 

O ato de jogar já pressupõe inicialmente a demanda de uma aprendizagem a ser 

realizada, a aprendizagem do saber jogar. Neste ponto, os jogadores destacam que cada jogo 

online pode trazer isso de forma diferenciada e, por este motivo, requer estratégias diferentes. 

Alguns jogos apresentam pequenos tutoriais, outros tutoriais mais complexos, porém, é no 

fazer do jogo que as regras são internalizadas. Cada jogador traça seus próprios caminhos para 

realizar estas aprendizagens e, dentre as mais citadas pelos jogadores, a busca por textos na 
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internet que expliquem o jogo, vídeos nos canais do Youtube com gravações de outros 

jogadores e a ajuda de jogadores mais experientes. 

 

Alguns jogos têm uns pequenos tutoriais quando você entra pela primeira 

vez, mas acaba que pra entender completamente o jogo esses tutoriais nunca 

são suficientes (no caso de Mobas especialmente). (André, Apêndice C). 

 

[...] a maioria dos jogos que joguei tinha um pequeno tutorial, que eles 

mesmos pediam para realizá-lo, assim, dava pra pegar uma base, porém 

aprender mesmo, só jogando e pegando experiência. (Thaina, Apêndice C). 

 

Leio na internet em sites e blogs especializados sobre, vejo vídeos, e procuro 

pessoas que já jogavam antes, quando tenho dúvidas. (A, Apêndice C). 

 

Podemos perceber, pela fala dos entrevistados, que, para se aprender o jogo, é 

necessário o investimento de tempo e dedicação. Em minha própria aprendizagem no jogo 

LOL, passei muitos dias lendo sobre o jogo, assistindo a partidas, conversando com jogadores 

experientes e jogando no modelo tutorial para enfim entrar em uma partida com outros 

jogadores. Todo este investimento para aprender o jogo e aprimorar suas técnicas traz para os 

participantes um aspecto muito forte nos jogos, uma vez que estes, ao mesmo tempo em que 

são tidos como ação de diversão e fuga das preocupações do dia a dia, também são levados 

muito a sério. 

Em alguns momentos, podemos perceber que há uma distinção feita entre os serious 

games (jogos sérios) e os jogos para entretenimento, sendo característica principal deste 

primeiro uma explícita finalidade educacional que foi cuidadosamente pensada. De acordo 

com Mattar (2010), os jogos podem proporcionar ao jogador uma experiência de 

aprendizagem tangencial. Este tipo de aprendizagem ocorre quando o jogador é exposto a um 

determinado contexto e não a um conteúdo a ser aprendido, aprendendo coisas naquele 

contexto que não foram definidas previamente como objetivos do jogo e são frutos das 

próprias demandas do ambiente para que o jogador cumpra a tarefa dada. 

 

 

7.2.5 Aprendizagem dos jogos utilizadas no dia a dia 

 

 

Uma questão importante, que foi abordada durante as entrevistas com os participantes, 

foi em relação ao fato de estes visualizarem a inclusão das atividades feitas no ambiente do 

jogo online em sua rotina diária. Todos os participantes relataram, em níveis de maior ou 
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menor presença, que se veem aplicando em seu dia a dia as aprendizagens e habilidades 

adquiridas nos jogos online. Vejamos: 

 

[...] acho que este senso de dever, de executar sua função, de se esforçar para 

não ser o elo mais fraco da corrente [...] (Shao, Apêndice C). 

 

Acho que sim, não sei dizer certamente ou até mesmo onde, mas sei que o 

que tenho hoje como perfil pessoal foi influenciado de certa forma por jogos 

que eu joguei e amigos que fiz durante todo esse tempo porque querendo ou 

não passei muito tempo da minha vida jogando. (KoldWTF, Apêndice C). 

 

Sim, principalmente sobre como se relacionar bem e fazer coisas de forma 

tranquila e produtiva com pessoas que às vezes são muito diferentes de você. 

Eu, quando mais nova, não tinha muita paciência para trabalhos em grupo, 

hoje em dia consigo lidar muito melhor com isso, e é algo necessário sempre, 

na faculdade por exemplo. E com certeza futuramente também. (A, Apêndice 

C). 

 

As línguas estrangeiras que aprendi e as noções básicas de convivência em 

grupo por exemplo. (Fernando, Apêndice C). 

 

Além das aprendizagens de uma língua estrangeira, como já foi citado, podemos 

perceber que há, por parte dos jogadores, a percepção de utilizarem durante sua rotina outras 

habilidades como trabalhar em grupo e o foco nas tarefas a serem executadas. 
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8 O ERRO NOS JOGOS ONLINE: REAVALIANDO ESTRATÉGIAS 

 

 

Durante nossas aprendizagens ao longo da vida, nossas percepções foram construídas 

em meio a uma visão moderna do erro, sendo este visto como uma ação oposta ao verdadeiro, 

como uma ação que não deveria ter acontecido, como um fracasso, algo que deve ser 

corrigido. Em sua etimologia, a palavra erro se origina do termo em Latim érror11 que 

significa viagem sem rumo, vagar sem destino. O erro, na visão dos modernos, passou a ser 

visto como falha, algo que dentro de um modelo já preestabelecido não é passível de 

aceitação e, assim, acostumamo-nos em nossos processos de aprendizagem a evitar e a temer 

o erro, visto que este não é bem visto em nossa cultura. Mattar (2010) destaca que um dos 

fatores que geram grande interesse do público-alvo em jogos é a forma como este trata o erro. 

Segundo o autor, o erro é tratado de maneira diferente de como acontece em contextos de 

aprendizagens formais. Dentro dos jogos digitais, incluindo os games online, quando se erra, 

há a possibilidade de se recomeçar quase que imediatamente e de onde o jogador parou. Esta 

possibilidade pode fazer com que se arrisque mais, teste novas hipóteses. 

Dentro de jogos como MMORPGs, MOBAs e FPs, diante de uma sequência de erros, 

o jogador pode perder a vida de seu avatar, saindo, assim, do campo de disputa do jogo e 

demorando alguns segundos para retornar. Em jogos como o LOL e DOTA, a morte de cada 

avatar acaba prejudicando o desempenho da equipe e do jogador de forma individual, porém, 

este retorna ao jogo, podendo refazer suas ações e obter um resultado mais satisfatório. Os 

jogadores entrevistados apresentaram estratégias para enfrentar seus erros e dificuldades 

dentro dos jogos. Como podemos ver por suas falas, as recompensas e feedbacks positivos 

também agem como incentivos para o investimento em tentar superar as dificuldades. 

Vejamos as falas dos entrevistados: 

 

Geralmente eu dou uma pausada e analiso o contexto. Penso no caminho até 

chegar naquele ponto e cogitar as possíveis soluções pra passar dele. A partir 

daí começo a testar essas possibilidades [...] (André, Apêndice C). 

 

Gosto muito de realizar conquistas no jogo, então pra isso faço coisas que 

exigem geralmente um empenho e investimento de paciência; daí, quando 

consigo aquilo, a sensação é muito boa. Além disso, é bom você sentir que 

está melhorando em algo, quando passei a conseguir a responder dúvidas de 

novatos por exemplo. (A, Apêndice C). 

 

                                                           
11 Cf. http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/errar/ 

http://origemdapalavra.com.br/site/palavras/errar/
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Sempre traço algum tipo de objetivo no jogo e, quando consigo alcançá-lo, é 

com certeza a maior satisfação. (Bárbara Boechat, Apêndice C). 

 

Dentro do contexto do jogo online, o erro não é visto como uma falha, algo que não 

deveria existir, mas como uma ação legítima que pode proporcionar uma aprendizagem. Este 

modo de observar o erro dentro dos jogos online encontra amparo na fala de Moraes (2003), 

que explica que o erro no enfoque deleuziano não é algo passível de correção, ele é uma ação 

que tem direito de ser. Trata-se de tomar o erro buscando seu significado original, de errância, 

de vagar pelas possibilidades da experiência, de estar à deriva. Por mais que, na maioria dos 

jogos online, nos deparemos com narrativas construídas e objetivos como destruir a torre 

inimiga ou atirar nos oponentes, não há um julgamento das ações que o jogador realiza, não 

há um único caminho a seguir, ou uma única forma de agir para vencer o jogo, não sabemos 

quais ações estarão certas ou erradas dentro do jogo até realizá-las.  

Como muitas vezes em nossa cultura, o erro é passível de punições – ou se perde 

algum benefício, ou se é exposto publicamente como alguém que falhou –, passamos a temer 

o erro e, por este motivo, nos sentimos inseguros perante nossas ações e perdemos a 

capacidade de vagar pelas experiências. Quando bebês, nossa maior forma de interação com o 

mundo e as pessoas se dá por meio da exploração, testando hipóteses. Crianças pequenas 

repetem a mesma ação várias vezes com o intuito de testar a possibilidade de obter algum 

resultado diferente, fazem ações arriscadas, mesmo tendo adultos ao seu lado dizendo para 

não fazerem, pois vão se machucar; mesmo assim, elas fazem e se machucam e, só assim, 

testando e vendo por si mesmas os resultados, é que passam a tomar aqueles alertas como 

verdadeiros, como se pode depreender a partir do documentário O Começo da Vida (Maria 

Farinha Filmes & Renner, 2016). Com o tempo e as punições às nossas ações de erro, 

perdemos esta coragem que parece encontrar agora espaço no ambiente do jogo online, onde 

contamos com a extensão de nosso corpo para nos ajudar a testar hipóteses. É no jogo que 

reaprendemos a criar nossos laboratórios. 
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9 AVATAR, UMA EXTENSÃO DO CORPO QUE APRENDE 

 

 

A palavra avatar tem significados variados: na cultura hindu, a palavra avatar é 

utilizada em um contexto religioso, significando a descida de um ser divino à terra de forma 

materializada. Esta seria a origem do termo que vem do sânscrito e quer dizer “representante 

corpóreo de uma divindade na Terra” (Silva, 2010, p. 122). Na cultura ocidental, o termo 

avatar é utilizado no contexto dos jogos online para denominar um modelo gráfico na tela do 

jogo que é a representação visual do jogador naquele ambiente (Colen & Queiroz e Melo, 

2010). Silva (2010) nos apresenta proximidades e distanciamentos entre o termo oriental e o 

ocidental, dizendo que estes se aproximam ao utilizar o termo avatar como representatividade 

de um corpo, mas se distanciam à medida que o termo utilizado no hinduísmo se refere a um 

ser que sai de um mundo não físico para encarnar em um corpo físico. No ocidente, o termo é 

utilizado para indicar um ser que sai de um corpo físico para ser representado em um 

ambiente não concreto. 

Ao se iniciar um jogo online do tipo MMORPGs ou MOBA, primeiramente o jogador 

deve escolher seu avatar. Alguns jogos permitem a criação total dos avatares, escolhendo 

características físicas como cor dos olhos, pele, cabelo, até mesmo sua personalidade. Em 

outros jogos, o programa já dispõe de uma série de personagens que você pode equipar com 

armas, escudos e habilidades. O fato que é um avatar de um determinado jogador nunca será 

igual ao de outro, cada avatar se torna único no ambiente do jogo devido a suas combinações 

de habilidades e características adquiridas pelo jogador. Desta forma, o avatar se coloca como 

um ser híbrido, composto pelo jogador humano e por uma variedade de atores não humanos 

inseridos na rede dos jogos online (Colen & Queiroz e Melo, 2010). 

O avatar, no ambiente do jogo online, se coloca como uma extensão das possibilidades 

de ação do jogador, sendo ele passível de afetar e ser afetado, expressando ações, emoções e 

desejos do jogador. Tomaremos aqui a noção de corpo em sua concepção latourniana, que o 

vê como “uma interface que vai ficando mais descritível quando aprende a ser afetado por 

muitos mais elementos” (Latour, 2007, p. 39). Para o autor, o corpo não é visto como o 

receptáculo de uma alma, ou algo superior, mas como aquilo que deixa um rastro, uma 

trajetória dinâmica.  

O significado que o autor atribui à aprendizagem não se refere ao modelo tradicional, 

em que há um corpo que abriga um sujeito que aprende, há um mundo passível de ser 

aprendido e há instrumentos para intermediar esta aprendizagem como a linguagem. Segundo 
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o autor não há dinamismo neste modelo, pois nem sujeito, nem mundo dependem um do outro 

para existir e, desta forma, a aprendizagem passa a ser uma ação secundária que também não 

contribui nem para a construção do sujeito e nem para a construção do mundo (Latour, 2007). 

Este autor coloca a aprendizagem como a ação de poder ser afetado e ser articulado. Seguindo 

esta lógica, o corpo do avatar, enquanto composição híbrida e extensão do corpo do próprio 

jogador, deixa um rastro, afeta-se e é afetado, realizando aprendizagens. 

Apesar das diferenças entre o corpo físico do jogador e o corpo do avatar – visto que o 

avatar pode ser atingindo diversas vezes e até mesmo morrer sem causar danos ao corpo físico 

do jogador – este também tem um papel ativo de grande importância no processo de 

aprendizagem. O avatar não é apenas uma parte da programação do jogo usada para prender a 

atenção do jogador, mas um ator real, uma nova forma de ser, um corpo que não está sob os 

domínios da ciência moderna, nem da fisiologia. 
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10 BONS JOGOS ONLINE TRAZEM BOAS APRENDIZAGENS: CRITÉRIO DE 

SELEÇÃO DOS JOGOS 

 

 

Segundo os entrevistados, alguns aspectos são mais relevantes em um jogo. São os 

fatores que prendem mais a atenção dos jogadores e que podem ser relacionados com os 

princípios dos bons jogos de videogame apresentados por Gee (2009). Vejamos: 

 

No geral, a jogabilidade mesmo. O jogo ser divertido de jogar e não ser 

sempre o mesmo. Por isso, parei de jogar RPGs, porque eles acabam se 

tornando muito repetitivos e fica chato. Diferente dos mobas e até os Fps, que 

apesar de repetir o mapa e estilo de jogo, cada partida é diferente visto que a 

dificuldade é definida pelos próprios jogadores. Uns jogam bem e outros não, 

isso vai fazer a partida ser um desafio maior ou não. (André, Apêndice C). 

 

Jogabilidade e se for online a interação dentro da equipe e o gráfico do jogo 

que é indispensável. (Bárbara Boechat, Apêndice C). 

 

Ter como oponente outros seres humanos e um sistema de ranqueamento dos 

jogadores, baseado em suas habilidades. (Shao, Apêndice C). 

 

PVP12. Variedade de classe. Build13, Raças, tem que ter um mundo amplo 

para escolhas do jogador. (KoldWTF, Apêndice C). 

 

Gráficos, interação com outros jogadores e opções variadas de atividades 

para se escolher. (A, Apêndice C). 

 

Uma característica também se destaca na fala dos entrevistados e de jogadores de 

modo geral ao se referirem a fatores importantes na escolha de um jogo: a jogabilidade. Um 

dos entrevistados define jogabilidade como: “Os menus/comandos serem intuitivos e o jogo 

equilibrado, não ter personagens fortes demais e nem fracos demais [...]” (Shao, Apêndice C). 

A jogabilidade pode ser definida como um conjunto de fatores que se interligam, 

proporcionando a experiência da atividade a ser desenvolvida no jogo.  

Ao realizar uma pesquisa, Costa et al. (2013) destacaram alguns critérios que podem 

ser analisados no momento de definir se um jogo tem ou não uma boa jogabilidade, dentre 

eles, fatores como a possibilidade do jogador poder customizar os controles de áudio e vídeo 

de acordo com suas necessidades, a possibilidade do jogador poder desenvolver habilidades 

dentro do jogo que serão necessárias futuramente, tutorial claro que possibilite a 

familiarização com o jogo, apresentar objetivo principal claro e objetivos secundários, 

desafios que permitam a utilização de diferentes estratégias, recompensas claras e imediatas 

                                                           
12 Player versus Player ou na tradução para o português Jogador versus Jogador. 
13 Conjunto de atributos de um personagem nos jogos online. 
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entre outros. Para que estes fatores aconteçam, é preciso uma combinação entre humanos e 

não humanos na construção e execução do jogo. O fator jogabilidade não garante o sucesso de 

mercado de um determinado jogo, mas é um dos principais quesitos que os jogadores 

observam na hora de escolher os jogos de sua preferência (Costa et al., 2013). 

Gee (2003, 2004) explica que os jogos online carregam consigo possibilidades de 

aprendizagem, visto que, do contrário, estes jogos não seriam amplamente difundidos e 

comprados, pois são os desafios que trazem mais motivação e divertimento para os gamers. 

Dentro das características trazidas pelos jogadores, como múltiplas possibilidades de escolha, 

mundo amplo, narrativas variadas e presença de outros jogadores humanos, podemos perceber 

alguns princípios trazidos por Gee (2003, 2004), como a interação, capacidade de resposta dos 

jogos. Entre alguns jogos mais utilizados pelos entrevistados, os feedbacks são dados quase 

que de forma instantânea, tanto pelo programa operacional do jogo, quanto pelos próprios 

jogadores de sua equipe. Esta interação rápida propicia que o jogador ligue de forma mais 

efetiva as ações que realizou e suas consequências, em um efeito de ação e resposta que pode 

auxiliar na percepção deste jogador de como melhorar suas ações ou até mesmo corrigi-las. A 

característica de produção também pode ser vista, uma vez que jogos mais amplos com mais 

variedade de escolha permitem ao jogador uma vasta gama de enredos dos quais se pode 

participar e até mesmo compor com eles. 

Segundo Gee (2003, 2004), jogadores não são apenas leitores, eles são também, em 

algum nível, escritores da narrativa apresentada no jogo, num envolvimento que propicia um 

ambiente mais motivador para aprendizagens, uma vez que o jogador não se coloca de forma 

passiva perante as situações. A boa ordenação dos problemas e a customização também são 

partes importantes para a escrita desta narrativa híbrida. 
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11 APRENDER: A AÇÃO DE SE PERFORMAR 

 

 

Conforme esclarece Law (1992), quase todas as nossas relações são mediadas por 

seres diversos e, como pode ser visto ao longo desta pesquisa, o jogo online se coloca neste 

papel de mediador da interação entre os jogadores e suas aprendizagens, seja em jogos em 

grupo – que foram mais abordados nesta pesquisa, visto que a maioria dos entrevistados tinha 

mais experiência com este modelo de jogos – seja em jogos individuais. Em meio a este 

processo de mediação, também se pode observar um processo performativo dos jogadores e 

de suas aprendizagens. Mol (2002) utiliza o termo performance ou enactment14 para explicitar 

o fato de que objetos estão sempre em constante formação, articulados às práticas que os 

fazem existir. Assim, também se fazem constantemente na prática os processos de 

aprendizagens. Os relatos que os entrevistados nos trouxeram sobre suas aprendizagens feitas 

nos jogos online expõem uma prática já feita, que constrói uma realidade concreta, mas que 

não é eterna. Podemos dizer também que, no próprio fazer das entrevistas e desta pesquisa, 

ocorreu um processo performativo e novas aprendizagens foram feitas. 

Assim, entendemos o processo de aprendizagem, nesta pesquisa, como um fluxo 

constante, entendimento este que não se coloca como desqualificador de outras noções deste 

mesmo conceito, visto que, consoante a Law (2004), o movimento de performar práticas 

diferentes leva a versões diferentes de um objeto, versões essas que não se colocam como 

conflituosas. A possibilidade de múltiplas realidades e versões do objeto permite que este seja 

mais complexo e forte em vez de fragmentado e frágil. Ao voltarmos nosso olhar para as 

práticas que possibilitam a performance dos objetos, corremos menos o risco de assumir 

erroneamente que há uma ordem predefinida. Não existe uma única definição do conceito 

aprendizagem.  

Este conceito múltiplo e complexo tem suas várias versões, dentre elas as importantes 

contribuições de Piaget (1971), que via no processo de desenvolvimento do conhecimento um 

movimento de construção, evidenciando que o conhecimento não existia previamente no 

objeto e nem no sujeito, mas era construído no processo de aproximação entre os dois. Neste 

momento, a teoria de Piaget acerca da aprendizagem se coloca como construcionista, porém, 

Palangana (1994) fala também de uma vertente inatista na obra do autor, ao considerar que o 

                                                           
14 A autora sugere o uso deste termo para se referir à ideia de performance, visto que a palavra performance em 

si já carrega um sentido voltado para o teatro, que poderia ser uma boa analogia, porém, traria a conotação de 

que existe alguém por traz, um bastidor onde a realidade se esconde (Camillis & Antonello, 2014). 
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sujeito apreende a realidade por meio dos mecanismos de adaptação e organização, 

mecanismos estes que são intrínsecos ao sujeito. Apesar deste olhar dualista, próprio dos 

cientistas modernos, Piaget (1971) também diz, em suas teorias sobre a importância da 

prática, que o conhecimento se faz na ação global, em que o processo de aprendizagem não se 

daria pela contemplação da realidade, mas, sim, por sua transformação (Palangana, 1994). 

Outra importante contribuição é a de Vygotsky (1988), que considerava que os 

processos de aprendizagem sempre trazem uma história e sempre produzem algo novo. Este 

autor também considerava que o fenômeno da inteligência não se configurava como 

aprendizagens prévias, mas como uma habilidade para aprender, além de trazer o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que trata da distância entre o desenvolvimento real 

de uma pessoa e seu desenvolvimento potencial, que a pessoa pode atingir com a ajuda de 

alguém mais experiente. Para o autor, a aprendizagem se faz na busca por aproximações entre 

as versões sobre aquilo que já se sabe e o que ainda não se sabe sobre um determinado 

fenômeno. Podemos pensar neste conceito de ZDP como uma ação feita no espaço da 

mesopolítica (Palangana, 1994). 

Ao pensarmos no conceito de zona de desenvolvimento proximal e em como este 

conta com a participação de outros, sob a perspectiva da TAR, quem seriam estes outros? Na 

concepção dos modernos, eles seriam atores humanos com mais conhecimento que o 

aprendiz, mas, no contexto dos jogos online, propomo-nos pensar não somente nestes atores 

humanos (outros jogadores e especialistas sobre games), mas também nos atores não-

humanos, incluindo o próprio avatar como um agente híbrido. Law e Mol (2008, citado por 

Camillis & Antonello, 2014) falam da relação ator – performance, onde um legitima a 

existência do outro, algo ou alguém que só se coloca como um ator inserido em uma rede, 

performando-se e sendo performado. Assim também ocorre com o corpo do jogador e o corpo 

do avatar que se fundem na ação do jogar. No universo do jogo online, uma pessoa não é 

jogador sem seu avatar e um avatar não é um guerreiro, ou herói ou curandeiro, sem seu 

jogador, pois, por mais que ele já exista enquanto programação no jogo, sua existência só 

ganha sentido com esta união.  

A ideia do enactment se faz muito importante nesta pesquisa, visto que, ao olhar para 

o performar dos atores, não estamos nos propondo a capturar o momento exato no qual a 

aprendizagem ocorre nos jogadores de jogos online, o salto de aprendizagem, o “pulo do 

gato”. Na verdade, nossos olhares se voltam para como ocorre esse fenômeno, 

compreendendo que o processo de performance que leva ao aprender indica tornar-se ao 

mesmo tempo em que os outros também se tornam (Camillis & Antonello, 2014).  
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12 FIM DE JOGO? NÃO, APENAS O COMEÇO DE NOVAS APRENDIZAGENS 

 

 

Latour (2000) nos fala da produção dos fatos científicos, utilizando a metáfora do jogo 

de rugby, em que estes fatos são construídos de forma coletiva, onde o objeto científico é 

passado, “jogado” de um ator para o outro e se transforma à medida que passa de uma mão a 

outra. Assim também se faz o processo de construção e execução desta pesquisa. Entre muitas 

idas e vindas, interrogações e exclamações, esta pesquisa foi, de fato, construída a várias 

mãos, este texto se faz povoado não somente pelas múltiplas histórias dos entrevistados, mas 

também pelas histórias dos diversos colaboradores que tive.  

Os participantes desta pesquisa não se configuram como uma amostra, parcela 

estratificada da população. Por este motivo, antecipamos a possibilidade de existência de 

diversas outras histórias sobre aprendizagens feitas em jogos online não didáticos e até 

mesmo de não aprendizagens. Esta pesquisa se configurou como um recorte localizado que, 

mesmo não sendo passível de generalização, gera efeitos. Para Moraes (2016), realizar a 

pesquisa Com o outro e não Sobre o outro é um movimento que também se faz na produção 

do texto acadêmico que não tem o objetivo de entregar resultados, mas de ajudar na 

construção de uma parcela do mundo, de povoá-lo com histórias.  

Durante nosso trajeto, também não tivemos a intenção de pacificar as controvérsias, de 

responder a todas as questões e de fazer, com isso, que os atores se silenciem. Moraes (2016) 

põe em questão o fazer da escrita, evidenciando o feminino na ciência, fazendo referências 

aos movimentos feministas que se propuseram a abrir caminho em um mundo de ciência feita 

por homens brancos de jaleco branco. Este movimento de escrita se transforma pelo vínculo, 

configurando-se em um tornar-se com o outro. Ao longo desta pesquisa, posso dizer que me 

tornei com o outro, não me tornei uma grande jogadora – admito –, mas aprendi a jogar, 

aprendi a me frustrar com situações impensáveis, como, por exemplo, não conseguir 

modificar os controles de som de um jogo, ou passar horas lendo sobre estratégias para vencer 

no jogo e, ainda assim, morrer a cada segundo. Neste movimento, aprendi a controlar a raiva e 

tentar de novo. Aprendi a rever minhas estratégias de ação em um tempo mais hábil e a ouvir 

atentamente tudo o que os jogadores tinham a me ensinar. Debrucei-me sobre este movimento 

performático que é a aprendizagem, sem encerrar tudo que pode ser contado sobre ele, mas 

buscando expandir uma rede na qual as controvérsias sobre aprendizagens se encontram.  

O fim deste relato de pesquisa também nós sinaliza um novo começo. Sobre as 

controvérsias levantadas podemos destacar o fato de que este incrível fenômeno que é a 
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aprendizagem ainda tem muito o que ser desvendado. O caminho que se iniciou com esta 

pesquisa de mestrado nos leva a indagações sobre como podemos repensar as formas com as 

quais lidamos com os processos de aprendizagem no nosso dia a dia, incluindo os processos 

tidos como formais. Como possível continuidade desta pesquisa trazemos como propostas 

desenvolver mais este tema em um projeto de doutorado buscando colocar em prática a ideia 

de uma aprendizagem construída juntamente com dispositivos tecnológicos. Baseando-se na 

ideia de Mitra (2010) e sua Escola nas Nuvens pretende-se aprofundar e utilizar as ideias do 

autor e seu grupo de pesquisas no contexto brasileiro. 

Ao longo desta pesquisa compreendemos como os processos de ensino/aprendizagem 

se transformam ao longo dos tempos, acompanhando os momentos históricos dos aprendizes. 

Em cada época estes processos aderem as diversas ferramentas e técnicas que se encontram 

disponíveis na cultura, desta forma não poderia ser muito diferente para nós hoje, que os 

nossos processos de ensino aprendizagem aderirem a tecnologia digital.  

É preciso compreender cada vez mais sobre os fenômenos relacionados a temática da 

aprendizagem e sua relação com as novas tecnologias digitais com o intuito de integrarmos 

seus possíveis usos em nossos ambientes escolares. Esperamos que com esta crescente 

compreensão e a ampliação das possibilidades de aprendizagens tecnológicas tenhamos cada 

vez menos processos de educação formal e mais processos de aprendizagens performáticas. 

Nosso processo de descrição chega ao fim, esperando que outros trabalhos e outros olhares 

possam dar continuidade a esta temática de pesquisa. Estamos apenas pausando este jogo. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Termo de esclarecimento 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa: As possibilidades de 

aprendizagens em jogos digitais. Esta pesquisa está sendo desenvolvida na área de Psicologia 

e tem como objetivo compreender como se dão as aprendizagens feitas por jogadores nos 

ambientes dos jogos online, como seus personagens se desenvolvem ao longo dos jogos, 

como lidam com as dificuldades e como relacionam essas aprendizagens ao seu cotidiano. 

Caso você aceite participar da pesquisa, você será convidado a participar de uma 

entrevista online, que poderá ser realizada via Facebook ou Skype, esta entrevista será 

agendada no horário que for mais conveniente para você. Caso seja necessário, poderá haver a 

possibilidade de marcarmos uma segunda entrevista também de acordo com sua 

disponibilidade. Durante toda a pesquisa, sua identidade será mantida em sigilo, se assim 

desejar. Durante sua participação na pesquisa, não haverá riscos ou desconfortos para você. 

Você poderá ter todas as informações que quiser ao longo da pesquisa e também poderá 

retirar seu consentimento e encerrar sua participação quando quiser.  

Os dados colhidos no presente estudo serão utilizados em Dissertação de Mestrado, 

em artigos científicos e em apresentação em congressos. As responsáveis garantem a total 

privacidade e estrito anonimato dos participantes, no entanto, os dados obtidos serão 

utilizados na realização de trabalhos acadêmicos citados anteriormente. Portanto, garantimos, 

desde já, a confidencialidade, a privacidade e a proteção dos dados, escusando-se de utilizar 

as informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas, em termos de estigmatização ou 

qualquer forma de desvalorização pessoal. 

Nome do Pesquisador Principal ou Orientador(a): Maria de Fátima Aranha de Queiroz 

e Melo 

Nome do(s) Pesquisador /aluna: Jéssica Maíres Severino Mota 

 

Você tem interesse em participar da pesquisa?  

*Caso o participante responda sim, as mensagens abaixo serão enviadas para que o 

sujeito explicite seu desejo em participar. 
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Termo de consentimento livre, após consentimento 

 

A partir de agora serão feitas algumas perguntas que comprovem o seu consentimento 

nesta pesquisa: 

Você se declara maior de idade? Você deseja que sua identidade seja mantida em 

sigilo?  Você está ciente de que pode interromper esta entrevista a qualquer momento, caso 

assim deseje? Você compreende o objetivo da pesquisa? Você tem alguma dúvida a respeito 

dos procedimentos adotados na pesquisa? Você deseja participar desta pesquisa? 

Declaro que li/ouvi o Termo de Esclarecimento disponível acima e compreendi para 

que serve o estudo e qual procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi 

esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão, e que isso não me causará 

nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não 

receberei dinheiro para participar do estudo. 

Eu concordo em participar do estudo. 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São João 

del-Rei/UFSJ – cepes@ufsj.edu.br/ (32) 3373-5479. 

 

Pesquisadora responsável: Jéssica Maíres Severino Mota 

CPF: 105.086.286-44 

E-mail: jessica.maires@gmail.com 

Tel: (37) 9 9135-3029 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevista n° Identificação: 

Idade: Sexo: 

Escolaridade: 

Ocupação: 

Conhecendo melhor o jogador 

Com qual idade você começou a jogar? 

Quanto tempo você joga diariamente ou semanalmente? 

Qual jogo você joga atualmente? 

Quais jogos já jogou? 

Quais características dos jogos mais te interessam? 

No jogo que você joga atualmente, quais habilidades são necessárias para jogá-lo? 

Quanto tempo demorou para que você desenvolvesse essa habilidade? 

Você acredita que já conseguiu desenvolver todas as habilidades necessárias para ter 

sucesso no jogo? 

Em quais períodos do dia você joga? 

A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da sua rotina? 

As aprendizagens dentro dos jogos 

O que você acha que aprendeu com os jogos? 

Essas aprendizagens que você realizou nos jogos você acredita que faria nas escolas 

ou em outros locais? 

Você acha que pode usar essas aprendizagens em outros contextos? 

O que você aprendeu na escola e você utiliza na sua vida? 

O que você aprendeu nos jogos e você utiliza na sua vida? 
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Apêndice C- Entrevistas 

 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 1 Identificação: André 

Idade: 24 Gênero: Masculino 

Escolaridade: Cursando superior. Técnico completo (Arquitetura e urbanismo) 

Ocupação: Estudante 

 

Pesquisadora: Agora farei algumas perguntas para conhecer melhor sua relação com 

os jogos. Com qual idade você se lembra de ter começado a jogar? 

André: Há muito tempo. Desde a época do SNES, que foi meu primeiro contato. Devia 

ter uns 5 anos talvez. Online começou bem depois até porque internet não era uma coisa 

comum. Mas me lembro de que "Mu" foi, se não o primeiro, um dos primeiros jogos online 

que joguei. 

Pesquisadora: Você se lembra de quantos anos tinha quando jogou online pela 

primeira vez? 

André: Uns 12 ou 13 anos eu acho. Foi Mu ou Gunbound. Nessa época era o que eu 

jogava. 

Pesquisadora: E hoje quanto tempo você dedica ao jogo, quantas horas diárias ou 

semanais você joga? 

André: Acredito que pelo menos uma hora por dia. Nos fins de semana aumenta. Acho 

que por semana dá até 15 horas (contando sábados e domingos). 

Pesquisadora: E quais jogos você joga atualmente? 

André: Atualmente eu só tenho jogado CS:GO e LoL (Conter Strike e League of 

Legends). 

Pesquisadora: Quais você já jogou, que você se lembra mais? 

André: Mu, Gunbound, DoTa, Perfect World, Grand Chase e PangYa Já tentei muitos 

outros que não me lembro bem. Os principais foram esses daí de cima. Call of duty e 

Battlefield também. Não sei como não lembrei desses, mas eu fiquei muitas horas jogando 

esses dois. 

Pesquisadora: Estes são jogos individuais ou de equipes? 
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André: Perfect World e Mu são RPGs, grande parte deles são individuais, porém 

existem equipe quando se tratava de grandes objetivos. CS, BF, e COD 15são de tiro e existem 

partidas que são individuais, mas no geral são divididos em duas equipes. Gunbound e 

GrandChase também funciona mais ou menos igual os de tiro, podendo ser individuais, mas 

geralmente são duas equipes. O Pangya é o único completamente individual com 

possibilidade de equipes. 

Pesquisadora: Quando você conhece um jogo novo, o que mais lhe chama atenção 

nele, o que te interessa em um jogo online? 

André: Ah, faltou falar de league e dota. São mobas e, portanto, focados em equipes 

também. No geral a jogabilidade mesmo. O jogo ser divertido de jogar e não ser sempre o 

mesmo. Por isso parei de jogar RPGs, porque eles acabam se tornando muito repetitivos e fica 

chato. Diferente dos mobas e até os Fps, que apesar de repetir o mapa e estilo de jogo, cada 

partida é diferente visto que a dificuldade é definida pelos próprios jogadores. Uns jogam bem 

e outros não, isso vai fazer a partida ser um desafio maior ou não.  

Pesquisadora: Eu não conheço muito sobre os tipos de jogos, no caso o que seria FPS? 

André: Tiro em primeira pessoa, First Person Shooter. Moba é Multiplayer Online 

Battle Arena. Arena de batalha multijogador, no caso. 

Pesquisadora: Quando você começa um novo jogo, quais estratégias iniciais você usa 

para começar a jogar? 

André: Depende do jogo. Os Fps em geral não precisam de muita estratégia antes de 

começar uma partida os Mobas sim, pois tem a escolha de personagem e, como cada 

personagem tem uma habilidade e função específica, todo o seu jogo muda de acordo com 

essa escolha, a escolha desses personagens é intercalada entre os times e a sua estratégia pode 

mudar de acordo com o que vai aparecendo. Por exemplo, eu queria jogar um personagem, 

mas o adversário escolhe um que tem habilidades que anulam o que eu queria escolher. Daí eu 

mudo minha escolha e, consequentemente, toda a estratégia de jogo. 

Pesquisadora: E para compreender a dinâmica e regras do jogo, você vai jogando, ou 

busca informação em algum lugar? 

André: Só vou jogando mesmo. Alguns jogos têm uns pequenos tutoriais quando você 

entra pela primeira vez, mas acaba que pra entender completamente o jogo esses tutoriais 

nunca são suficientes (no caso de Mobas especialmente) Fps e outros tipos tem uma 

jogabilidade bastante intuitiva. Mas acredito que essa questão também se deve aos meios dos 

                                                           
15 Cs (Counter-Strike), Cod (Call of Duty) e Bf (Battlefield) nomes de jogos no estilo tiro em primeira pessoa. 
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jogos lá na época de SNES, que você só colocava a fita e jogava. Não tinha tutorial, manual, 

regra nem nada do tipo. Único jogo que leio as regras pra entender são os de tabuleiro. 

Pesquisadora: E você costuma participar dos fóruns de jogadores? 

André: Não. Leio notícias que saem relacionadas aos jogos (principalmente notas de 

atualizações), mas não sou ativo em nenhum fórum. 

Pesquisadora: Como você faz para mudar de fase ou conseguir bons resultados no 

jogo? 

André: Continuo jogando. Vejo vídeos relacionados aos jogos e como cada jogador 

adota uma estratégia, tento replicar as que funcionam bem. No mais, continuar jogando. É 

mais ou menos igual aprender tocar violão, quanto mais praticar, mais vai evoluir. 

Pesquisadora: Você costuma reservar um período especifico do dia para jogar, por 

exemplo, manhã ou noite? 

André: Costumo jogar no fim da tarde ou de noite 

Pesquisadora: Jogar já atrapalhou ou atrapalha alguns aspectos da sua rotina? 

André: Já atrapalhou. Depois de um tempo, a gente percebe e daí toma as medidas pra 

não deixar (desinstala o jogo, por exemplo). 

Pesquisadora: Atrapalhava como, com relação aos estudos ou vida pessoal? 

André: Um pouco dos dois. Antes de entrar na faculdade no pessoal mesmo; o 

costume de jogar no fim da tarde/noite vem desde sempre, e nos tempos de estudo para ser 

aprovado aqui meu pai brigava muito comigo dizendo que eu não estudava (porem ele 

trabalhava o dia todo e, portanto, não me via dedicar esse tempo) Depois que vim pra cá, a 

gente meio criança ainda. Primeira vez morando sozinho, sendo único responsável pelas 

escolhas e horários, acabou atrapalhando no estudo. Mas não demora muito até perceber que é 

um problema isso e tomar providencias para ser apenas um hobby divertido, que não interfira 

no cotidiano. 

Pesquisadora: E hoje você considera que consegue administrar bem o jogo com as 

demais atividades? 

André: Sim. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online que você joga ou já jogou, trazem algum 

tipo de aprendizagem? 

André: Sem dúvidas. Mu e PangYa são grandes responsáveis pela minha habilidade 

com a leitura e escrita na língua inglesa (além de um curso), por exemplo. Eram jogos de 

servidores globais e por isso a comunicação entre os jogadores era predominantemente em 

inglês. Aprendi e pratiquei muito jogando Cs, Code Bf(os Fps), certamente ajudam na 
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concentração, percepção e reflexo, afinal ver um inimigo (um pixel na tela) de longe e acertar 

um tiro, ou conseguir virar rápido quando toma dano de um lado pra enfrentar não é tão fácil 

assim quando se tem uma certa prática League é ótimo quando se fala em estratégias, lógicas 

e escolhas. Como tem aquele caso falado antes, vão acontecer várias situações adversas e 

saber lidar com elas é uma coisa importante. As "lutas" duram segundos e dentro desses 

segundos, você tem que escolher qual habilidade/feitiço usar, em qual personagem, em qual 

momento. Daí um adversário te surpreende com uma habilidade ou ele está mais forte que 

você e isso te faz ter um método de jogo diferente dentro da partida. Enfim, é um nível de 

complexidade extremo e treinar para lidar com isso dentro jogo certamente influencia fora 

dele também. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando as aprendizagens que faz no jogo no dia a dia? 

André: Não consigo perceber especificamente e citar uma situação que 

definitivamente o jogo foi responsável direto, mas sempre me dei bem em testes lógicos e 

esses outros que acontecem em processos seletivos específicos. Apesar de só ter feito dois, fui 

aprovado em todos. 

Pesquisadora: Você acha que o jogo já influenciou sua vida no aspecto profissional ou 

pessoal? 

André: Como eu disse, não diretamente, mas acredito que ajudou desenvolver certas 

habilidades específicas. 

Pesquisadora: Você costuma fazer outras atividades paralelamente ao jogo, como 

ouvir música, conversar etc. 

André: No Cs (Fps em geral) não. Apenas a comunicação com a equipe dentro do 

jogo, pois ouvir os passos/tiros inimigos é importante para saber localização deles. No LOL 

(ou qualquer ou game que o som não seja relevante) eu gosto de ouvir música e conversar 

com os amigos. 

Pesquisadora: E em outras situações do seu dia você consegue executar atividades 

paralelas? Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? 

André: Não. Gosto de ouvir música quando estou fazendo meus desenhos/projetos e 

isso é o máximo de multitarefa que faço. No geral, por mais que sejam várias coisas "ao 

mesmo tempo" é sempre um tempo específico para só uma coisa. Por exemplo: digitando aqui 

agora eu fico completamente focado nisso. Porém, tem outra janela aberta com um vídeo 

tutorial explicando como uso um programa novo que preciso para o trabalho que estou 

fazendo (o vídeo está parado enquanto isso). 

Pesquisadora: Entendi, e você já desistiu de algum jogo por achar ele muito difícil? 
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André: Não. 

Pesquisadora: Você procura insistir nas dificuldades dos jogos ou não encontrou 

algum que achasse muito difícil? 

André: Já joguei vários jogos difíceis, mas é legal, assim, o desafio aumenta a 

conquista. 

Pesquisadora: Quando você encontra alguma dificuldade no jogo, como você faz para 

superar? 

André: Geralmente eu dou uma pausada e analiso o contexto. Penso no caminho até 

chegar naquele ponto e cogitar as possíveis soluções pra passar dele.  A partir daí começo a 

testar essas possibilidades isso muda um pouco no jogo online, na verdade no LOL, por 

exemplo, às vezes, o personagem da equipe inimiga é mais forte ou tem mais ouro e, com 

isso, mais itens que você ai eu vou ver como o time dele se comporta de uma forma geral (se 

tem personagens de dano físico, mágico ou “tanks”) e fazer meus itens com base nos itens 

deles, procurando meios de "counterar" (anular talvez seja a expressão mais comum) o que 

estão fazendo. 

Pesquisadora: Então exige uma visão estratégica neste caso? 

André: Sim no Cs; geralmente os mapas tem um padrão. Apesar de serem todos 

diferentes, tem dois caminhos laterais e um no meio com dois objetivos possíveis para 'plantar 

uma bomba' uma equipe é responsável por defender esses objetivos e outra por atacar. 

Quando na equipe de ataque, é bom juntar todos os aliados para entrar em um objetivo (a 

equipe que defende provavelmente vai estar em desvantagem numérica, pois tem mais 

objetivos pra defender) ou então procurar meios de eliminar um ou dois até conseguir entrar 

em um desses objetivos. Na equipe que defende tem que pensar qual objetivo é mais fácil de 

ser invadido, os caminhos possíveis e quem vai ficar em cada entrada possível pra tentar 

segurar, de alguma forma, essa invasão pra dar tempo do resto do time chegar e ajudar 

defender e é ai que entra o que falei antes. O nível de dificuldade vai mudar de partida pra 

partida dependendo dos próprios jogadores (no League, também é assim, porque às vezes um 

jogador não consegue usar bem as habilidades de um personagem ou não consegue ter essa 

visão estratégica de fazer itens para anular você ou sua equipe, e isso deixa o jogo mais fácil). 

Pesquisadora: Para mim, que não tenho familiaridade com o jogo, parece bem 

complexo. 

André: Eu pensei que talvez você tivesse, porque é um tema incomum. Pensei que só 

pesquisavam isso por gosto mesmo kkk [sic], mas é muito legal que não tenha, deixa tudo 

mais imparcial 
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Pesquisadora: Na verdade esse é o caminho mais comum, mas na abordagem da minha 

pesquisa a ideia é ter uma visão nova do fenômeno. 

André: “To” ansioso pelo resultado das pesquisas. 

Pesquisadora: Eu havia me esquecido de falar, mas assim que construir o trabalho, vou 

enviar para os participantes para que vocês possam opinar sobre o resultado do texto. 

André: Legal :) [sic]. Voltando lá, no geral, League (ou Dota, Smite... qualquer Moba) 

é muito mais complexo que qualquer jogo de tiro (Cs, Cod, Bf), porque tem essa coisa de ter 

mais de 150 personagens com habilidades diferentes em cada um deles, nem sei quantos itens 

e cada um deles da recursos que as vezes vale a pena você sacrificar por outros mais 

necessários. 

Pesquisadores: Ah sim, envolve muitos fatores né. 

André: Nos jogos de tiro tem o mapa e as armas iguais pra todo mundo. Ainda muda 

dependendo do tipo de arma que você comprar (tem umas que dão um tiro por vez, você não 

vai usar uma dessas pra invadir o objetivo feito louco porque se você errar um já era) daí você 

joga mais atrás esperando oportunidade ou vai pra cima (com uma metralhadora) clicando pra 

todo lado, mas a variação estratégica deles é bem mais limitada. 

Pesquisadora: Entendi. Em muitos trabalhos abordando a questão dos jogos, há sempre 

uma relação desse visto como vício, as pessoas já falaram da sua prática de jogar relacionado 

a isso ou você já viu pessoas falando dos jogos neste aspecto? 

André: Correção, tem o personagem* [sic] e armas iguais pra todo mundo. O mapa 

que vai um grande responsável pela estratégia adotada no League (e Mobas) o mapa é sempre 

o mesmo. O que muda são os personagens e itens (que em número e combinações são muito 

maiores), é isso que vai definir a estratégia. De jogar como sendo um vício? Sim, já vi e 

acredito ser real em partes. 

Pesquisadora: Como em partes? 

André: Por que às vezes uma pessoa joga muito, mas só porque ela gosta de fazer isso 

em todo tempo livre que tem e não tem nenhum problema em, caso aconteça, ficar ocupando 

o tempo livre com outras atividades que não sejam jogando e existem pessoas que precisam 

jogar em todo tempo livre se não, não conseguem relaxar ou, sei lá, sentem muita falta e não 

ficariam sem jogar, existem casos até que extrapolam o tempo livre e começam a atrapalhar 

no cotidiano ou atividades profissionais/pessoais eu reconheço esses dois últimos casos como 

sendo vícios. 
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Pesquisadora: Entendi. E como você vê propostas de games diferentes como o 

Pokémon Go, onde o jogador tem que sair e interagir com o ambiente, para você, causa o 

mesmo interesse e desafios dos outros games? 

André: Eu joguei Pokémon go e ele cai no meu conceito de jogabilidade ruim. Não 

existe nenhum desafio e é repetitivo (anda, acha Pokémon, joga pokebola, anda, abre ovo, 

pega Pokémon, evolui. Anda, acha pokemon...) porém, propostas diferentes são sempre bem 

vindas, como um apaixonado por jogos eu sempre vou pelo menos testar eu acho legal, por 

exemplo, Just Dance ele é um jogo que tem um monte de coreografias e você tem que dançar 

a música tal qual o dançarino jogo (usa sensores de movimento e tal). Rocksmith é super 

legal, também ele é um jogo que você pode plugar no pc/videogame qualquer guitarra ou 

baixo (de verdade mesmo) e ele é meio que um tutorial interativo pra aprender tocar músicas 

cheio de técnicas e teorias musicais pra aprender e treinar também, são jogos que saem do 

padrão teclado/mouse ou controle e que são divertidos, e não são repetitivos, porque cada 

música é uma coreografia ou arranjo de notas diferente. 

Pesquisadora: Esses eu também não conhecia, parecem bastante interessantes. 

André: É, mas eles não são online (o Just Dance até tem como entrar em salas online, 

mas não é um jogo que exige internet) esses são uns exemplos, se você der uma olhada no 

Kinect, PS Move e Nintendo Wii, você vai ver que tem vários jogos que usam de forma 

interessante dessas ferramentas de mapeamento e sensores de movimento. Uma prova de que 

Pokémon tem uma jogabilidade desinteressante: http://olhardigital.uol.com.br/games-e-

consoles/noticia/pokemon-go-perde-quase-10-milhoes-de-jogadores-em-um-mes/61488 ideias 

novas que tenham interações diferentes são interessantes, mas tem que achar uma jogabilidade 

legal no meio disso pra ter o engajamento. 

Pesquisadora: Matéria interessante, vou ler com calma depois, obrigada. Bom André 

teria mais alguma questão que você gostaria de colocar que não foi falada? 

André: Não. Acho que acabei falando até demais. 

Pesquisadora: Não imagina. Se depois você se lembrar de alguma questão que gostaria 

de ter comentado, pode me mandar mensagem aqui sem problemas. 

André: “Ta” ok, mais alguma pergunta/dúvida? 

Pesquisadora: Por enquanto é só. Gostaria de agradecer muito sua disponibilidade, vai 

ser de muita ajuda na pesquisa. 

André: ok. Fica o mesmo pra você então: qualquer outra questão que achar relevante 

(ou dúvida sobre algum game) pode mandar mensagem aqui. Boa sorte com a pesquisa, 

abraço. 

http://olhardigital.uol.com.br/games-e-consoles/noticia/pokemon-go-perde-quase-10-milhoes-de-jogadores-em-um-mes/61488
http://olhardigital.uol.com.br/games-e-consoles/noticia/pokemon-go-perde-quase-10-milhoes-de-jogadores-em-um-mes/61488
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Pesquisadora: Muito obrigada. Abraços. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 2 Identificação: Thaina 

Idade: 19 Gênero: Feminino 

Escolaridade: Cursando superior (Matemática) 

Ocupação: Estudante 

 

Pesquisadora: Farei algumas perguntas para conhecer melhor sua relação com os 

jogos. Com qual idade você se lembra de ter começado a jogar? 

Thaina: Jogos online ou jogos em geral? 

Pesquisadora: jogos online. 

Thaina: Comecei a jogar jogos online por volta dos 15 anos. 

Pesquisadora: Antes disso, você já jogava jogos digitais? 

Thaina: Sim, desde mais nova, com uns 10 anos eu já jogava em um Nintendo, um 

vídeo game mais antigo. 

Pesquisadora: Quanto tempo você dedica aos jogos, diariamente ou semanalmente? 

Thaina: Umas 3 ou 4 horas por dia quando tenho aula, quando não tenho, costumo 

passar mais de 6 horas.  

Pesquisadora: O que você joga atualmente? 

Thaina: League of Legends e Pokemon Go. O jogo que eu jogo desde os 15 anos é 

League of Legends, durante esses anos cheguei a jogar outros que estavam na alta, mas é o 

que mais me prendeu. Pokemon Go lançou há pouco tempo, é um jogo online para celular, 

mais simples. 

Pesquisadora: São dois jogos com dinâmicas bem diferentes, enquanto um você pode 

jogar em casa, o outro não, essa necessidade de ter que sair e andar para jogar você acha que 

foi uma proposta bem aceita ou causa estranheza para os jogadores no começo? 

Thaina: Foi uma proposta muito bem aceita, apesar da diferença entre os jogos que a 

maioria joga. Creio que por ser um jogo que vem de um anime que fez parte da infância da 

maioria dos jogadores, nos fez ficar nostálgicos e animados com o jogo. Muitos jogadores tem 

ido às praças para jogar, até aqui em São João, a galera está bem motivada e dando dicas uns 

aos outros. 

Pesquisadora: Quais características um jogo tem que ter para te causar interesse? 
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Thaina: Gosto de jogos com metas difíceis de serem alcançadas e objetivo claro, isso 

me prende, mas principalmente que tenham interações com outros jogadores. Também acho 

interessante ter diferentes opções para jogarmos, no exemplo de League of Legends, tem 

vários campeões, e no de Pokémon Go, vários pokémons para procurarmos. 

Pesquisadora: Você costuma mudar muito seus personagens ou tem um padrão de 

escolha que segue? 

Thaina: Gosto de mudar de personagem, mas sempre seguindo um padrão, jogar com 

o mesmo campeão por muito tempo me enjoa, mas sempre procuro outros com uma mecânica 

parecida, sempre procuro personagens que atacam a distância e que tenham grande dano. 

Pesquisadora: Algum motivo específico para essas preferências? 

Thaina: Ah, são os que me dou bem, gosto de entrar na luta, matar e conseguir sair se 

necessário, quando jogo com campeões sem mobilidade ou que precisem chegar corpo a 

corpo para lutar costumo ir mal no jogo. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? 

Thaina: Não entendi a pergunta. 

Pesquisadora: Quando você começa um jogo novo, como faz para aprender a jogá-lo, 

busca tutoriais, busca ajuda, etc.? 

Thaina: Ah sim, a maioria dos jogos que joguei tinham um pequeno tutorial, que eles 

mesmos pediam para realizá-lo, assim, dava pra pegar uma base, porém aprender mesmo, só 

jogando e pegando experiência. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

Thaina: Às vezes eu entro para ver se tem alguma postagem interessante, mas nunca 

posto e nem comento, só leio mesmo. 

Pesquisadora: Como você faz para mudar de fase ou conseguir bons resultados no 

jogo? Quais estratégias você usa? 

Thaina: No caso do LoL (League of Legends), como já disse, vou jogando e vendo 

como me saio melhor, os melhores campeões e os melhores combos (sequência de 

habilidades), e também observo as pessoas jogando, tanto inimigos quanto aliados. No caso 

do Pokémon Go, leio algumas dicas que postam na internet. Para ambos os jogos, também 

tem bons vídeos no YouTube. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia que você prefere jogar? Acho que 

minha conexão está ruim, você recebeu a última mensagem? 

Thaina: Desculpe a demora, continuando... Eu prefiro jogar à noite. 
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Pesquisadora: Sem problemas, é que minha conexão às vezes está caindo também. 

Tem algum motivo específico a preferência? 

Thaina: Companhias, a maioria das pessoas que jogam comigo jogam à noite, e eu não 

gosto de ficar jogando sozinha, é sem graça. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Thaina: Sim, no meu terceiro ano do ensino médio eu também cursei um técnico, desta 

forma estudava a tarde e à noite, e não tinha tempo para ficar jogando, e pela vontade de 

jogar, comecei a faltar muito às aulas do técnico, o que me prejudicou, já que deveria ter no 

mínimo 75% de frequência, quando ficou menos do que isso me dei conta e parei de faltar, 

mas por pouco não reprovo por conta das faltas. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Thaina: Sim, não costumo assistir à televisão, mas sempre que o assunto são jogos 

online eu tento assistir. Leio as novidades na internet e também assisto aos campeonatos. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos trazem algum tipo de aprendizagem? 

Thaina: Acho que sim, principalmente para a língua inglesa, dá pra aprender muitos 

termos em inglês, pois frequentemente usam esses termos para se comunicarem com a equipe. 

Também tem muitos jogos que forçam o raciocínio e a memória. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando essa aprendizagem no dia a dia? 

Thaina: Sinceramente muito pouco, mas sim, vez ou outra eu consigo identificar 

alguma palavra em inglês graças ao jogos, mas normalmente uso essas aprendizagens dentro 

dos jogos mesmo. 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional? Ou na 

vida pessoal? 

Thaina: Sim, na vida profissional nem tanto, até porque ainda estou iniciando, mas na 

pessoal bastante, pois antes, a maior parte do meu tempo era nos jogos, então sempre 

ocuparam uma parte grande da minha vida. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelas ao jogo, como ouvir música ou 

conversar? 

Thaina: Sim, quase sempre que estou jogando também estou em chamada no skype 

com as pessoas que estão jogando junto comigo, pois a comunicação no jogo é importante e 

quando é com amigos, também torna o jogo mais agradável. 

Pesquisadora: E em outras situações no seu dia a dia você consegue realizar mais de 

uma atividade ao mesmo tempo? 
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Thaina: Depende, se for preciso de raciocínio como, por exemplo, estudar, não, mas 

do contrário sim, sempre que vou fazer minhas atividades do dia a dia costumo ouvir música 

enquanto as faço. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil jogar? 

Thaina: Não exatamente, a maioria dos jogos que joguei tem uma forma parecida de 

jogar, acho que desanimei mais pela preguiça de me aperfeiçoar e por sempre voltar a jogar 

LoL, querendo ou não tem que dividir o tempo entre os jogos e é por isso que nunca continuo. 

Acho que só jogo Pokemón Go porque quando saio de casa não dá para jogar LoL. 

Pesquisadora: Quando você encontra dificuldades no jogo como faz para superá-las? 

Thaina: Me [sic] dedico mais e insisto até conseguir superar. 

Pesquisadora: ok, Thaina, teria alguma questão que você gostaria de colocar que não 

foi perguntada? 

Thaina: Não. Ah, e se não entrevistar outra Thaina, gostaria que ficasse só assim 

mesmo. Se tiver alguém com nome igual, tudo bem. 

Pesquisadora: ok, caso depois você queira acrescentar alguma coisa é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os 

participantes para que possam opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua 

participação, será muito importante para a pesquisa. 

Thaina: Okay. Imagina, foi um prazer. 

Pesquisadora: Abraços e boa noite 

Thaina: Boa noite. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 3 Identificação: shao 

Idade: 29 Gênero: Masculino 

Escolaridade: Formado em economia, e pós (MBA) em administração (controladoria 

e finanças em andamento). 

Ocupação: Setor de telecomunicações 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online? 

Shao: Comecei jogando videogame, acredito que com uns 7 anos. Online, eu tinha 13 

anos. 
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Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Shao: Atualmente, cerca de 10 horas semanais. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

Shao: Counter-Strike e Dota2. 

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 

Shao: Age Of Empires, que foi o primeiro jogo que joguei on-line, e joguei durante 

muitos anos, uns 4 ou 5 anos, e acredito que tenha sido o jogo em que fui melhor. O outro é o 

dota, que veio antes do dota2. 

Pesquisadora: Quais características um jogo tem que ter para te causar interesse? 

Shao: Ter como oponente outros seres humanos e um sistema de ranqueamento dos 

jogadores, baseado em suas habilidades. 

Pesquisadora: Por que isso se torna interessante para você? 

Shao: Basicamente pela competitividade... Enfrentar os amigos, ter oportunidade de 

jogar contra jogadores de renome ... 

Pesquisadora: Você prefere jogos em equipes? 

Shao: Sim, acredito que isso traz mais diversão ao jogo. 

Pesquisadora: Você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

Shao: Sim, parte crucial do jogo.... Ganha-se e perde-se jogos na escolha dos 

personagens. 

Pesquisadora: Qual tipo de estratégia você costuma usar, ou vai depender de cada 

partida? 

Shao: Depende de cada partida. No Dota2 mesmo eu costumo executar a função de 

suporte, mas dependendo de como a minha equipe está se formando e a adversária também, 

tem um herói que se encaixa melhor. 

Pesquisadora: E essa é uma decisão sua, ou é discutida com a equipe no momento? 

Shao: Geralmente uma decisão minha, mas costumo avisar para saber a opinião dos 

outros companheiros de time. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

Shao: A estratégia inicial é justamente escolher os personagens que tenham sinergia 

entre eles e uma estratégia viável. No caso, pode-se jogar defensivo, agressivo, pode-se optar 

por jogar evitando os embates... Eu procuro conhecer como jogar assistindo a streams dos 
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grandes jogadores e partidas de torneios.... No início, lia muitos tutoriais e vídeos 

explicativos... 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? Seja para buscar 

informações ou contribuir com debates? 

Shao: Eu já participei muito, principalmente em fóruns nacionais, fazendo tradução de 

artigos de sites internacionais e etc. Hoje não tenho tempo e nem disposição para isto, então 

apenas acompanho o maior fórum mundial do jogo, mas não posto. 

Pesquisadora: Como você faz para mudar de fase ou conseguir bons resultados no 

jogo? Quais estratégias você usa? 

Shao: Não posso falar em bons resultados, pois não sou nenhum “Pelé” do jogo... Mas 

tento construir minhas vitórias não ofendendo os meus colegas de equipe (o que às vezes é 

difícil) e jogando de forma coerente com o meu personagem e sua função. 

Pesquisadora: Já vi alguns comentários em fóruns falando do comportamento dos 

jogadores brasileiros nos jogos em equipes, é realmente mais difícil jogar e interagir com 

jogadoras daqui? 

Shao: Eu não entendi a pergunta... Você pergunta sobre a interação entre todos os 

jogadores... ou a interação jogador x jogadora? 

Pesquisadora: A interação entre jogadores no geral, alguns fóruns destacam que os 

brasileiros perdem a paciência mais facilmente. 

Shao: Realmente o pessoal comenta isso, mas eu acredito ser uma lenda. Nós 

brasileiros somos os mal-educados, os peruanos não sabem jogar, os americanos manipulam 

as ligas, os russos são agressivos... São preconceitos que foram se criando, acho que todos os 

lugares são "tóxicos", é a internet. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia que você prefere jogar? 

Shao: Sempre preferi jogar em dias de semana na parte da manhã, os meninos 

pequenos estão todos na escola. Mas trabalhando, hoje em dia, é quase impossível. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Shao: Já atrapalhou bastante, principalmente na época da universidade. Hoje em dia 

não atrapalha, jogo muito pouco. 

Pesquisadora: E te atrapalhava na questão dos estudos ou na vida pessoal? Você criou 

alguma estratégia para que não te atrapalhasse mais? 

Shao: Na questão dos estudos. Pois eu jogava e tinha vida social, então não sobrava 

tempo pra estudar. Não criei nenhuma, mas quando comecei a trabalhar o tempo acabou. 
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Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Shao: Acompanho pelos sites especializados, os grandes portais ainda não entenderam 

direito do que se trata... 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Shao: Acredito que sim. Você se coloca à prova toda hora que joga contra outra 

pessoa. Agir sob pressão, entender que funções precisam ser cumpridas. Eu tenho amigos hoje 

que conheci jogando Age Of Empires... 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

Shao: Sim, acho que este senso de dever, de executar sua função, de se esforçar para 

não ser o elo mais fraco da corrente... 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional ou na vida 

pessoal? 

Shao: Acredito que não. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música, conversas. 

Shao: Ouvir música... Não gosto de conversar, porque distrai demais. 

Pesquisadora: Em outras situações no seu dia a dia, você consegue realizar mais de 

uma atividade ao mesmo tempo? 

Shao: Não, eu preciso parar o que estou fazendo... 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Shao: Starcraft2. 

Pesquisadora: Você procurou outros meios como tutoriais e outros jogadores para 

tentar jogar? 

Shao: Procurei sim, vi muitos, evolui bem no jogo... mas realmente não era pra mim. 

Pesquisadora: muitos autores definem que a jogabilidade é muito importante para o 

sucesso do jogo, para você, o que seria um jogo com boa jogabilidade? 

Shao: Os menus/comandos serem intuitivos e o jogo equilibrado, não ter personagens 

fortes demais e nem fracos demais... 

Pesquisadora: Bom estamos chegando ao final da nossa conversa, teria alguma questão 

que você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

Shao: Acredito que não, está tudo ai. 
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Pesquisadora: Caso depois você queria acrescentar alguma coisa é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possam opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, 

será muito importante para a pesquisa. 

Shao: Obrigado. 

Pesquisadora: Abraços, boa noite. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 4 Identificação: KoldWTF 

Idade: 23 Gênero: Masculino 

Escolaridade: Arquitetura e Urbanismo (cursando) 

Ocupação: Trabalha na AMG setor de projetos 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online?  

KoldWTF: 6, 7 Anos. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

KoldWTF: 20 a 30 horas em época de aulas, 50 horas em férias. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

KoldWTF: League Of Llegends, Pokemon, ELOA. 

Pesquisadora: Você tem preferência por jogos de equipes ou individuais? 

KoldWTF: Individuais. 

Pesquisadora: Tem algum outro jogo que você não joga atualmente, mas que você 

passou muito tempo jogando? 

KoldWTF: Tíbia, Tales Of Pirates, Mu, Lineage, Final Fantasy 9, Digimon Wolrd. 

Pesquisadora: Quais características um jogo tem que ter para te causar interesse? 

KoldWTF: PVP. Variedade de classe. Build. Raças, tem que ter um mundo amplo para 

escolhas do jogador. 

Pesquisadora: O que seria PVP e build? 

KoldWTF: PVP = Player vs Player = Luta entre jogadores, meio que uma competição, 

você pode matar outro jogador dentro do jogo ou ser morto também. A build seria forma de 
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você fazer seu personagem tendo mais agilidade ou força ter mais inteligência e por assim em 

diante do modo que você queira jogar. 

Pesquisadora: Ah sim, entendi, e você segue alguma estratégia para a escolha dos 

personagens nos jogos? 

KoldWTF: Se eu vou jogar sozinho, tenho uma lógica mais individual, crio 

personagem mais independente, quando vou jogar com amigos crio personagem mais 

balanceado e que combine com os personagens deles. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

KoldWTF: Geralmente eu me inscrevo pro a closed beta, seria para poucos jogadores 

testarem o game antes de ser lançado oficialmente então eu entro em fóruns e grupos pra ter 

informações mais rápidas, quando o jogo lança oficialmente já tenho muitas informações que 

jogadores novatos não tem, ficando mais fácil evoluir mais rápido. 

Pesquisadoras: Você costuma testar os games? Após testar, você emite um parecer 

para os fabricantes? 

KoldWTF: Geralmente não, só em casos com erros muito grotescos 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores?  

KoldWTF: Sim, fórum e grupo, ler a nota do jogo também, porque sempre tem 

atualizações, então o jogo lança uma nota falando o que mudou, vou mandar uma pra você ter 

uma ideia: http://br.leagueoflegends.com/pt/news/game-updates/patch/notas-da-atualizacao-

617 . 

Pesquisadora: Como você faz para mudar de fase ou conseguir bons resultados no 

jogo? Quais estratégias você usa? 

KoldWTF: Eu geralmente não jogo jogos com fases, jogo mais RPG que funciona 

como uma segunda vida, mesmo se eu não tiver jogando tem gente lá ainda evoluindo 

fazendo as coisas. Sou como um jogador lá dentro tem regras e tudo mais, mas geralmente é 

sempre bom treinar e ter melhores itens. 

Pesquisadora: Você considera então o treino importante para conseguir desenvolver 

bem no jogo? 

KoldWTF: Sim, principalmente em jogos como League Of Legends, o treino é 

essencial, um jogador que não treina dificilmente vai chegar no competitivo. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia em que você prefere jogar? 

KoldWTF: Madrugada. 

Pesquisadora: Algum motivo específico pela escolha do horário? 
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KoldWTF: Ninguém incomoda, nem me chama, então posso me concentrar e jogar 

tranquilo e de madrugada diminui número de crianças jogando consideravelmente. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

KoldWTF: Ah, na época do ensino fundamental fui reprovado na sexta série por conta 

de jogar e dormir na sala, mas já meu irmão que também jogava comigo na mesma rotina 

nunca foi reprovado, então eu considero isso mais da pessoa do que de influência de um jogo. 

Pesquisadora: E hoje como você administra sua atividade nos jogos para não te 

atrapalhar? 

KoldWTF: Basicamente trabalho segunda terça e quarta, então posso jogar todos os 

outros dias. 

Pesquisadora: Percebi que alguns jogadores preferem realmente jogar em horários em 

que tem menos crianças presentes nos jogos, há algum motivo específico para essa 

preferência? 

KoldWTF: Normalmente em jogos que você depende de outros jogadores como 

League of Legends. Acredita-se que jogadores mais velhos saibam jogar melhor e têm uma 

melhor noção de games em jogos como MMORPG normalmente essa é a hora que 

conseguimos juntar todo mundo. 

Pesquisadora: Entendi, você acha que os jogos online trazem algum tipo de 

aprendizagem? 

KoldWTF: Acho que sim, linguagem, desenvolvem muito a coordenação motora, 

aspectos culturais. Acho que tem jogos muito mais úteis que muitas aulas de história 

aplicadas em alguns casos. 

Pesquisadora: Você já experimentou jogos que trouxessem esses conteúdos, sem 

serem jogos didáticos? 

KoldWTF: Sim, Assassins Creed, Medalha de Honra, deve ter mais, mas não estou 

lembrando. 

Pesquisadora: Você já jogou algum jogo didático? 

KoldWTF: Eu considero que todo jogo quer passar algo, às vezes pode ser 

desapercebido para o jogador, mas sempre tem a intenção por parte da produtora como 

pensamento coletivo, trabalho em equipe, tomada de decisão, perseverança e tal. Considero 

esse tipo de didática mais subjetiva nos jogos, mas é essencial. 

Pesquisadora: E você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você 

possa ter trabalhado e/ou obtido jogando? 
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KoldWTF: Tomada de decisão e dinâmica, acho que são as mais fortes, acabo [sic] 

que individualismo também mas já considero isso uma coisa mais pessoal que eu levo da 

realidade pra dentro do jogo. 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional ou na vida 

pessoal? 

KoldWTF: Acho que sim, não sei dizer certamente ou até mesmo onde, mas sei que o 

que tenho hoje como perfil pessoal foi influenciado de certa forma por jogos que eu joguei e 

amigos que fiz durante todo esse tempo porque querendo ou não passei muito tempo da minha 

vida jogando. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música, conversas? 

KoldWTF: Sempre, não gosto muito de jogar sem ouvir música não, a não ser que a 

trila do jogo seja muito boa, conversa só com minha namorada ou Skype, não gosto muito de 

digitar enquanto jogo 

Pesquisadora: Em outras situações no seu dia a dia, você consegue realizar mais de 

uma atividade ao mesmo tempo? 

KoldWTF: Sim, quando trabalho. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

KoldWTF: Ah, já desanimei 1 vez, mas o jogo é o “demônio” Dark Souls um dos 

jogos mais difíceis dessa nova geração. 

Pesquisadora: Qual foi a dificuldade encontrada no jogo? 

KoldWTF: Você morre a cada minuto DARK SOULS™: Prepare To Die, o nome já 

diz rsr mas ainda vou zerar ele. 

Pesquisadora: E você chegou a procurou outros meios como tutoriais e outros 

jogadores para tentar jogar? 

KoldWTF: Tenho alguns amigos que jogam, nós conversamos e tudo mais, mas esse 

jogo em específico quero jogar sem tutoriais. 

Pesquisadora: Por que sem tutoriais? 

KoldWTF: Meio que satisfação própria, jogo é difícil então tenho que fazer sozinho se 

eu pegar um tutorial, eu vou passar tudo fácil e nem graça vai ter, vai ser mesma coisa que 

não jogar quase. 

Pesquisadora: Você se vê pensando assim também sobre outros desafios no seu dia a 

dia? 
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KoldWTF: Alguns sim, os que eu considero com importância outros nem tanto. 

Pesquisadora: Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa, teria alguma 

questão que você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

KoldWTF: Ah acho que só queria falar mesmo das pessoas que colocam culpa em 

jogos por vários motivos, acho que o jogo mais ensina do que atrapalha mas é claro que tem 

pais que deixam seus filhos jogarem o que querem, por exemplo criança de 4 anos jogando 

jogos como GTA. Respeitar minimamente a faixa de idade dos jogos é uma coisa que tem que 

ser levada a sério porque eu já sou adulto e sei que tudo é apenas um jogo agora uma criança 

às vezes não sabe eu tenho um irmão de quatro anos que joga League of Legends junto 

comigo ele sabe que tudo aquilo é um jogo e eu sempre falo com ele sabe que super-herói só 

existe em filmes, tento passar essa ideia pra ele, mas mesmo assim ainda controlo os jogos 

que ele pode jogar e quanto mais ele for crescendo e tomando essa consciência daí ele vai 

pode jogar outros tipos de jogos. 

Pesquisadora: Ah sim, realmente muitas vezes os jogos acabam sendo vistos como a 

causa dos problemas, e muitas vezes quem joga acaba sendo visto de forma negativa, como 

vício ou perda de tempo, você já viu ou passou por uma situação assim? 

KoldWTF: Sempre, diziam que era viciado quando era mais novo, podia até ser, mas 

tudo é fase, eu não ia pra rua, só preferia ficar em casa jogando hoje eu estou em uma situação 

pessoal e profissional considero melhor que muitas pessoas que estudarão comigo e ficavam 

falando dos meus jogos então sou bem feliz pra falar a verdade. 

Pesquisadora: Por enquanto eram essas questões que queria abordar. Caso depois você 

queira acrescentar alguma coisa, é só mandar mensagens por aqui. Depois que construir o 

texto da dissertação, enviarei para os participastes para que possam opinar sobre os resultados. 

Gostaria de agradecer muito sua participação, será muito importante para a pesquisa. 

KoldWTF: Tenha uma boa noite e se não joga, comece a jogar depois do mestrado tem 

muita coisa boa aí. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 5 Identificação: Bárbara 

Idade: 26 Gênero: Feminino 

Escolaridade: Superior incompleto (curso de direito) 

Ocupação: Estudante 
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Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online? 

Bárbara: Entre 10 e 12 anos. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Bárbara: Diariamente umas 3 horas. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

Bárbara: Finais de semana chega a ser até de 6 ou 8 horas. Gears of War (2, 3), The 

Wicther e The Rings of Tomb Raider.  

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 

Bárbara: Resident Evil (todas as franquias) e Metal Gear Solid. 

Pesquisadora: Em um jogo, quais características mais te interessam? 

Bárbara: Estilo stealth. 

Pesquisadora: Poderia me descrever mais sobre este estilo? 

Bárbara: São jogos onde o player deve se manter escondido. Fazendo uso de 

furtividade para evadir ou criar emboscadas para os inimigos. Geralmente possuem temas de 

espionagem, antiterrorismo, etc. 

Pesquisadora: E qual o porquê da sua preferência por esse estilo de jogos? 

Bárbara: Porque são mais estratégicos, possuem um grau de dificuldade maior além de 

histórias mais interessantes. 

Pesquisadora: E você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

Bárbara: Sim! Personagens com maior força física tendem a absorver menos danos, 

em casos de "sufoco" acabam se saindo melhor ao contrário de personagens femininas que 

são fisicamente mais fracas, porém, possuem maior agilidade, mas pouca resistência em casos 

de necessidade. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

Bárbara: O ideal é conhecer as armas e habilidades que o personagem possui, muitas 

delas você vai adquirindo ao longo do jogo. Outro passo importante é conhecer os inimigos e 

suas fraquezas. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? Seja para buscar 

informações ou contribuir com debates? 

Bárbara: Sim. 
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Pesquisadora: Você costuma escrever mais ou só ler os debates e informações? 

Bárbara: Ler os debates e informações. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia em que você prefere jogar? 

Bárbara: A noite. 

Pesquisadora: Algum motivo específico para escolher este horário? 

Bárbara: No escuro, acho que os gráficos do jogo ficam melhores. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Bárbara: Já atrapalhou os estudos, mas hoje sei equilibrar, só jogo depois que fiz todas 

as minhas tarefas. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Bárbara: Só nos fóruns específicos mesmo e canais do Youtube. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Bárbara: Sim, bastante! 

Pesquisadora: Quais aprendizagens você acredita que os jogos trazem? 

Bárbara: Desenvolvem o raciocínio rápido, ensinam sobre novas culturas (muitos 

jogos são baseados em mitos do passado ou problemas políticos e sociais em diversos países), 

aprimoram ou aperfeiçoam uma segunda língua (a maioria dos jogos é em inglês). 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo?  

Bárbara: A concentração. 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional ou na vida 

pessoal? 

Bárbara: Já sim. Pretendo seguir carreira militar (polícia federal ou abin) por 

influência de jogos do gênero. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música, conversas. 

Bárbara: Sim. Saio com amigos, festas, pratico atividades físicas regularmente, ouço 

música, assisto séries, filmes (às vezes vou ao cinema). 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Bárbara: Já sim. 

Pesquisadora: Qual foi a dificuldade encontrada? 

Bárbara: Mapa de difícil locomoção e inimigos muito fortes. 
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Pesquisadora: e você procurou outros meios como tutoriais e outros jogadores para 

tentar jogar? 

Bárbara: Procurei sim e na época a maioria estava com os mesmos problemas. 

Pesquisadora: Compreendi, bom, Bárbara, estamos chegando ao final da nossa 

conversa, teria alguma questão que você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

Bárbara: Não, tá tudo ok. 

Pesquisadora: Caso depois você queria acrescentar alguma coisa é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possa opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, será 

muito importante para a pesquisa. 

Bárbara: Foi um prazer ajudar! 

Pesquisadora: Muito obrigada pela colaboração, será de grande importância na 

pesquisa. Tenha uma boa tarde. Abraços. 

Bárbara: Abraços! 

 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 6 Identificação: A 

Idade: 22 Gênero: Feminino 

Escolaridade: Ensino superior incompleto (cursando Psicologia) 

Ocupação: Estudante. 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online?  

A: Por volta dos 15 anos. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

A: Em média 8 horas semanais. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

A: World of Warcraft. 

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 

A: Esse é o único jogo online que joguei. 

Pesquisadora: Em um jogo, quais características mais te interessam? 
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A: Gráficos, interação com outros jogadores e opções variadas de atividades para se 

escolher. 

Pesquisadora: Você prefere jogos individuais ou de equipe? 

A: Em equipe. (Lembrei que já joguei um outro: ArcheAge). 

Pesquisadora: Por que você prefere este estilo de jogo? 

A: Porque o maior motivo que me levou a começar a jogar foi como forma de passar 

mais tempo com meu namorado e amigos. Gosto de jogar com eles e conversar enquanto isso. 

Pesquisadora: E você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

A: Quando criei meu primeiro personagem, fiz um teste do próprio site do jogo que 

dava qual personagem se assemelhava mais a sua personalidade de acordo com respostas que 

eu dava para determinadas situações. Mas no geral gosto de personagens que oferecem algum 

tipo de suporte para o grupo. 

Pesquisadora: Quando você entre em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

A: Leio na internet em sites e blogs especializados sobre, vejo vídeos, e procuro 

pessoas que já jogavam antes quando tenho dúvidas. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

A: Sim. 

Pesquisadora: Você acessa mais para buscar informações ou você também costuma 

escrever? 

A: Antes, eu acessava apenas para buscar informações, mas agora também 

compartilho o que sei e tiro dúvidas de outros jogadores. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia que você prefere jogar? 

A: Na parte da tarde ou à noite, isso depende do que vou fazer no final de semana 

(porque consigo jogar quase sempre só no final de semana). 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

A: Não. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

A: Sim. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

A: Sim. Muitos jogos inclusive esse que eu jogo ajudam muito em relação à prática do 

inglês por exemplo. Quando comecei a jogar, o jogo era em inglês, depois passou a ter a 
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opção em português, mas mesmo assim você acaba lembrando de coisas em inglês porque 

aprendeu antes. Fora isso você joga com pessoas do mundo inteiro, então pra se comunicar 

com elas na maioria das vezes vai falar inglês. Além disso, trazem aprendizado sobre a 

importância de se trabalhar em equipe sempre, a maioria das coisas no jogo você precisa do 

esforço de todos para que deem certo. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

A: Sim, principalmente sobre como se relacionar bem e fazer coisas de forma tranquila 

e produtiva com pessoas que às vezes são muito diferentes de você. Eu quando mais nova, 

não tinha muita paciência para trabalhos em grupo, hoje em dia, consigo lidar muito melhor 

com isso, e é algo necessário sempre, na faculdade por exemplo. E com certeza futuramente 

também. 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional ou na vida 

pessoal? 

A: Pode explicar melhor a pergunta? 

Pesquisadora: Se, por exemplo, o jogo já influenciou sua profissão ou escolha 

profissional, ou as relações sociais que você estabelece. 

A: Ah entendi! Profissionalmente não. Mas em relação às relações sociais, convivo 

muito com várias pessoas que não jogam, mas meu contato com os meus amigos que jogam 

aumento desde quando comecei a jogar. Não diminui com os outros amigos, mas aumento 

com os que jogam. Muitos amigos do meu namorado pode exemplo, que jogavam com ele 

hoje em dia considero meus amigos também. Sempre que estamos jogando utilizamos 

programas de voz para conversar, então isso favorece pra termos mais contato. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música? 

A: Costumo conversar pelo Facebook, Whatsapp com outras pessoas e por programas 

de voz com as pessoas que estou jogando. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

A: Não. Já me apresentaram vários outros jogos, mas não achei atrativos e também 

optei por não jogar nenhum outro porque gosto deste e considero que não teria tempo para me 

dedicar a outros. 

Pesquisadora: E qual é a maior satisfação que você tem com o jogo online? 
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A: Além das amizades, quando você consegue algo que estava querendo e buscando 

há muito tempo é muito gratificante. Gosto muito de realizar conquistas no jogo, então pra 

isso faço coisas que exigem geralmente um empenho e investimento de paciência, daí quando 

consigo aquilo a sensação é muito boa. Além disso, é bom você sentir que está melhorando 

em algo, quando passei a conseguir a responder duvidas de novatos por exemplo. 

Pesquisadora: Estamos chegando ao final da nossa conversa, teria alguma questão que 

você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

A: Acho que não, não me vem nada além do que conversamos. 

Pesquisadora: Caso depois você queira acrescentar alguma coisa, é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possam opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, 

será muito importante para a pesquisa. 

A: Ok! Fico feliz em poder contribuir. 

Pesquisadora: Muito obrigada, até mais abraços. 

A: Por nada, até! Abraços. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 7 Identificação: Jaque Moreira 

Idade: 22 Gênero: Feminino 

Escolaridade: Ensino superior incompleto (cursando Pedagogia) 

Ocupação: Empreendedora (dona de uma gráfica) 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online? 

Jaque Moreira: 7 anos. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Jaque Moreira: 5~6 horas diárias. 

Pesquisadora: Quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

Jaque Moreira: Dota 2, Cs:Go 16 e com menor frequência League Of Legends. 

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 

Jaque Moreira: Principalmente Tibia. Joguei dos 7 até os 20 anos quase todos os dias. 

Hoje em dia raramente jogo. 

                                                           
16 Counter-Strike: Global Offensive é um jogo de tiro em primeira pessoa online. 
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Pesquisadora: Em um jogo, quais características mais te interessam? 

Jaque Moreira: Soldier Front quando mais nova também esteve bem presente. É um 

FPS como Cs:Go, mas na época ele tinha um conceito diferente. A comunidade. Como hoje 

em dia mais da metade dos jogos são online, passo por vários até encontrar algum em que eu 

me sinta à vontade com a comunidade. Dota 2 e Cs:Go por exemplo, são completamente 

diferentes, mas a forma com que os jogadores recebem as mulheres me fazem permanecer 

jogando. Em outros jogos em que era relativamente boa, a comunidade me desanimou. 

Xingamentos, cantadas... tudo isso me faz desligar o computador. 

Pesquisadora: Você sente ou já sentiu alguma dificuldade em ser aceita no meio dos 

gamers por ser mulher? Já foram ou ainda são presentes esses comportamentos que você 

citou? 

Jaque Moreira: É o maior obstáculo ao escolher um jogo :/ [sic] Em boa parte dos 

jogos online existem um sistema de ranqueamento, onde você joga um número x de partidas e 

o jogo avalia a sua habilidade. Sempre saio acima da média dos jogadores comuns e sinto que 

esse é um problema. Em geral em partidas se estou indo mal é considerado 'normal', mas se 

estou tendo um destaque maior (no caso do Cs:Go em primeiro lugar com mais assassinatos, 

no caso do Dota 2 fazendo um suporte impecável) é como se fosse um gatilho. Como a 

comunicação se dá por voz nesses jogos, algumas vezes os homens vão de um extremo a 

outro começam me xingando absurdamente e em menos de 10 minutos já estão me cantando. 

Eu nunca respondo. (Se meu texto parecer um pouco sem sentido, é porque tenho dislexia, 

tenho uma certa dificuldade em organizar o que escrever e como escrever). 

Pesquisadora: Não, está tranquilo para ler. Estes jogos que são de sua preferência são 

jogos individuais ou em equipes? 

Jaque Moreira: São em equipe. Geralmente a equipe é formada com pessoas 

desconhecidas. Mas há a possibilidade de formar grupo com os amigos pra jogar 

Pesquisadora: Tem algum motivo específico para gostar deste estilo de jogos? 

Jaque Moreira: Eu tenho problemas com socialização. Não sei fazer amigos na vida 

real haha [sic] tenho bastante dificuldade. Apesar de ter facilidade em conversar, não consigo 

fazer laços com facilidade. A maior prova disso é que 90% do meu círculo de amizade foi 

construído em jogos, amigos que conheci online e que saem dos seus estados pra me visitar 

1x [sic] ao ano, amigos que nunca vi pessoalmente, mas que mantenho amizade por quase 10 

anos. É bem louco de imaginar. 

Pesquisadora: E você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 
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Jaque Moreira: Opto por personagens femininos, dou preferência pras [sic] que não 

são tão sexualizadas. Depois começo a explorar por habilidades. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

Jaque Moreira: Geralmente procuro teasers e gameplays no youtube. Pra começar 

sabendo pelo menos o básico da mecânica do jogo. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

Jaque Moreira: Não. Só quando há fóruns oficiais. Nos meus jogos atuais não há. 

Pesquisadora: Tem algum período especifico do dia que você prefere jogar? 

Jaque Moreira: Noite/madrugada. Geralmente é o período em que as pessoas mais 

velhas jogam, então é bacana interagir nesse horário. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Jaque Moreira: Não. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Jaque Moreira: Sim. SporTV, esporte interativo, critical hits 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Jaque Moreira: Nossa, bastante. Eu tenho dislexia e discalculia, diagnosticados. Desde 

que comecei a jogar online com mais assiduidade melhorei incrivelmente, não só nos meus 

problemas como passei a raciocinar mais rápido e aprender outras línguas. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

Jaque Moreira: Sim. Aprendi espanhol e inglês o suficiente pra me comunicar por voz 

e polonês pra me comunicar através de texto. Já desenvolvi alguns trabalhos na minha 

empresa em polonês e espanhol, nunca tive aulas, aprendi por necessidade pra me comunicar 

com outros jogadores. 

Pesquisadora: Algum aspecto do jogo já te influenciou na vida profissional ou na vida 

pessoal? Como, por exemplo, escolha da profissão? 

Jaque Moreira: Vida pessoal bastante. Conheci meu namorado jogando online, eu de 

PE e ele MG. Hoje estamos juntos há 5 anos pessoalmente, namoramos por 1 ano antes de vir 

pra MG. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo 

ouvir música? 

Jaque Moreira: Estudar. Escuto vídeo aulas enquanto jogo. 
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Pesquisadora: Você acha que auxilia na sua concentração? 

Jaque Moreira: Sim, bastante. É como ter um som ambiente. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Jaque Moreira: Não. O contrário. Já desisti de alguns mobas e fps por serem fáceis de 

evoluir. 

Pesquisadora: Não traziam desafios? 

Jaque Moreira: Exatamente. Era muito fácil a mecânica do jogo, a ponto de em poucos 

dias não encontrar mais nada pra aprender. Por isso jogo dota 2, há updates, que modificam a 

mecânica do jogo a cada 3 meses. Isso muda totalmente o cenário. 

Pesquisadora: E qual é a maior satisfação que você tem com o jogo online? 

Jaque Moreira: Aprender. Não só o mecanismo do jogo, mas aprender línguas, 

aprender sobre pessoas. Acho um laboratório de culturas incrível. 

Pesquisadora: Muito legal. Bom Jaque estamos chegando ao final da nossa conversa, 

teria alguma questão que você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

Jaque Moreira: Acredito que não. Só espero que tenha sido útil pra você. 

Pesquisadora: Muito Caso depois você queria acrescentar alguma coisa é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação enviarei para os participastes 

para que possa opinar sobre os resultados. 

Gostaria de agradecer muito sua participação, será muito importante para a pesquisa. 

Jaque Moreira: Já ia pedir justamente isso, queria ver o texto. Muito obrigada pela 

chance de participar. 

Pesquisadora: Eu que agradeço novamente. Abraços. 

Jaque Moreira: Tenha uma boa tarde moça. 

Pesquisadora: Para você também. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 8 Identificação: Bárbara Boechat 

Idade: 19 Gênero: Feminino 

Escolaridade: Ensino Superior incompleto (cursando Ciências da Computação) 

Ocupação: Estudante 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online? 
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Bárbara Boechat: Aos 6 anos. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Bárbara Boechat: 3 a 4 horas por dia. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

Bárbara Boechat: League of legends, FEZ, Dont Starve, Bioshock, Dota, Battle Blocks 

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 

Bárbara Boechat: Donkey Kong, Ragnarok, Maple Story e Cabal. 

Pesquisadora: Este jogos são individuais ou em equipes? 

Bárbara Boechat: Donkey Kong é individual, o restante em equipes, online mais 

especificamente. 

Pesquisadora: Em um jogo quais características mais te interessam? 

Bárbara Boechat: Jogabilidade e se for online a interação dentro da equipe, e o gráfico 

do jogo que é indispensável. 

Pesquisadora: Você já sentiu que teve algum tratamento diferenciado dentro destes 

jogos por ser mulher? 

Bárbara Boechat: Sim. 

Pesquisadora: E como foi ou é? 

Bárbara Boechat: Foi um tanto quanto chato, no Dota tem uma ferramenta que você 

pode usar o áudio pra se comunicar, quando ouviram minha voz e souberam que eu era 

menina pararam de jogar para ficar andando atrás de mim no jogo. 

Pesquisadora: E você continuou no jogo? 

Bárbara Boechat: Sim, porque se eu saísse ia para fila de baixa prioridade do jogo. 

Pesquisadora: E você conseguiu criar algum tipo de estratégia para lidar com essas 

situações dentro dos jogos? 

Bárbara Boechat: Sim, parei de usar o áudio. 

Pesquisadora: Tem algum motivo específico para você gostar de jogos em equipe? 

Bárbara Boechat: O jogo não cai na mesmice, times diferentes, situações diferentes, 

fica mais divertido. 

Pesquisadora: E você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

Bárbara Boechat: Não, muitas vezes uso a função “aleatório”. 

Pesquisadora: Quando você entre em um jogo novo quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 
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Bárbara Boechat: Testo os personagens que me interessam logo de cara, e procuro 

vídeos no youtube que falem sobre o jogo ou o personagem em específico. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

Bárbara Boechat: Não tenho costume. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia que você prefere jogar? 

Bárbara Boechat: Durante a noite que é quando meus amigos estão online. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Bárbara Boechat: Não reconheci nenhum problema, consigo parar de jogar a qualquer 

momento se necessário. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Bárbara Boechat: Sim, costumo, gosto de ver reviews e vídeos das conferências de 

lançamento dos games no youtube. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Bárbara Boechat: Sim, claro! 

Pesquisadora: Quais aprendizagens você acha que os jogos podem trazer? 

Bárbara Boechat: Quando, por exemplo, você joga algum jogo na língua que não é a 

sua você acaba aprendendo pra se virar dentro do jogo, e também, quando são jogos no estilo 

MOBA você acaba ganhando reflexos mais rápidos e maior percepção do ambiente. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

Bárbara Boechat: Mais que tudo o idioma, fiz primeiros contatos com Inglês por causa 

dos jogos e acabei pegando gosto pela língua que é muito usada no meu curso. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música? 

Bárbara Boechat: Sim, estou sempre ouvindo música ou usando o Skype com amigos 

que também estão jogando. 

Pesquisadora: Você costuma realizar atividades paralelas em outras atividades do seu 

dia a dia? 

Bárbara Boechat: Sim, estou sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Bárbara Boechat: Já aconteceu pelo estilo do jogo não me agradar, pois dificuldade 

soa como desafio que eu adoro inclusive. 
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Pesquisadora: E qual é a maior satisfação que você tem com o jogo online? 

Bárbara Boechat: Sempre traço algum tipo se objetivo no jogo, quando consigo 

alcança-lo é com certeza a maior satisfação. 

Pesquisadora: Bárbara, estamos chegando ao final da nossa conversa, teria alguma 

questão que você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

Bárbara Boechat: Não, acredito que foram boas perguntas (risos). 

Pesquisadora: Caso depois você queira acrescentar alguma coisa, é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possa opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, será 

muito importante para a pesquisa. 

Bárbara Boechat: Fico muito feliz em ajudar! Se eu pensar em algo te mando aqui. 

Pesquisadora: Está ótimo. Novamente muito obrigada. Boa noite e abraços. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 9 Identificação: Fábio Ricardo 

Idade: 21 Gênero: Masculino 

Escolaridade: Ensino Superior incompleto (cursando Psicologia) 

Ocupação: Estudante 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online. 

Fábio Ricardo: Acho que na segunda série só um segundo pra fazer as contas, por 

volta de 10 anos. 

Pesquisadora: Os jogos online também? 

Fábio Ricardo: Sim. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Fábio Ricardo: Hoje em dia 0, por que meu notebook faleceu, mas antes disso acho 

que umas 4 horas por dia. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente (antes do seu pc 

quebrar)? 

Fábio Ricardo: Creativerse, The Sims 3 e League of Legends. 

Pesquisadora: E quais você já jogou e você mais se lembra? 
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Fábio Ricardo: Nossa, senhor segura o pergaminho (risos) vou citar os que acho que 

outras pessoas já citaram, World of Warcraft. 

Pesquisadora: Só os mais marcantes mesmo. 

Fábio Ricardo: MU, Runescape, Ragnarok, Tribal Wars, acho que está bom. 

Pesquisadora: Sim. 

Fábio Ricardo: Ah, Tibia, importante. 

Pesquisadora: Ok, este jogos são individuais ou em equipes? 

Fábio Ricardo: League of Legends é em equipe (5 contra 5 ou 3x3), World of Warcraft 

envolve um conceito diferente de equipe, ela existe mas não tem nenhum caráter de "jogar em 

equipe". Tribal Wars também não é obrigatório, mas é a melhor estratégia no jogo, formar 

equipes, embora continue jogando "praticamente" individualmente os outros todos são 

individuais. 

Pesquisadora: Entendi, você tem alguma preferência por jogos individuais ou de 

equipes? 

Fábio Ricardo: Prefiro jogos que envolvem outros jogadores, mas sem ser equipe não 

sei se enquadra em individual, por exemplo, jogos onde você pode optar por competir ou 

cooperar ou ignorar com outros jogadores. 

Pesquisadora: Ah sim, tem algum motivo específico por você preferir este estilo de 

jogo? 

Fábio Ricardo: Jogos individuais (sem outros jogadores) ou tem fim, então você acaba 

quando "zera", ou são enjoativos. 

Pesquisadora: Entendi. 

Fábio Ricardo: Jogos com equipes obrigatórias não me agradam em geral porque não 

gosto de jogar em equipe. 

Pesquisadora: Em um jogo, quais características mais te interessam? 

Fábio Ricardo: Então prefiro os que têm outros jogadores, mas deixam a interação, seu 

gosto possibilidade de exercer a criatividade. 

Pesquisadora: Você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

Fábio Ricardo: Sim. 

Pesquisadora: Qual estratégia? 

Fábio Ricardo: Geralmente escolho baseado na função do personagem. 

Pesquisadora: Então você tem que fazer uma pesquisa sobre esses personagens 

primeiro? 
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Fábio Ricardo: Assim, não é uma “pesquisa” geralmente você vai escolher o 

personagem e está lá escrito. 

Pesquisadora: Ah sim, quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias 

iniciais para abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

Fábio Ricardo: Posso fazer uma pergunta? 

Pesquisadora: Claro. 

Fábio Ricardo: Tento jogar e "aprender fazendo", mas muitos jogos iniciam em algum 

tutorial de como jogar, (alguém envolvido na pesquisa joga?). 

Pesquisadora: Como a pesquisa é do meu mestrado, sou eu e minha orientadora, ela 

não joga e eu comecei a jogar por causa da pesquisa, já havia experimentado alguns jogos, 

mas não os mais conhecidos pelos gamers, agora com o olhar de pesquisadora, que estou me 

ambientando neles. 

Fábio Ricardo: Entendi, grato. 

Pesquisadora: Por isso, ainda não estou ambientada com algumas estruturas e 

linguagem. 

Fábio Ricardo: Sim, algumas perguntas estão um pouco inocentes. 

Pesquisadora: Mas não precisa ficar preso às perguntas estritamente não, pode colocar 

questões que você acha que são importantes. 

Fábio Ricardo: Se quiser posso, te fazer alguma sugestão ao final. 

Pesquisadora: Seria ótimo. 

Fábio Ricardo: Mas continua com as perguntas. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

Fábio Ricardo: Não. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia que você prefere jogar? 

Fábio Ricardo: Madrugada. 

Pesquisadora: Algum motivo específico para jogar neste horário? 

Fábio Ricardo: Não tem criança, ou pra pesquisa os jogadores costumam ser mais 

velhos. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Fábio Ricardo: Sim, já atrapalhou muito. 

Pesquisadora: Quais estratégias você construiu para que não atrapalhasse mais? 

Fábio Ricardo: Parar de jogar, e a vida fez a estratégia de matar o note. 
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Pesquisadora: Você teve dificuldades em realizar atividades do curso e vida pessoal 

enquanto você se dedicava aos jogos? 

Fábio Ricardo: Do curso não, no ensino médio sim. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Fábio Ricardo: Na mídia especializada, sim. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Fábio Ricardo: Sim. 

Pesquisadora: Quais e por quê? 

Fábio Ricardo: 100% do inglês que eu aprendi foi jogando, por que era necessário me 

comunicar com as pessoas, aprendi sobre estratégias, sobre otimização de processos ajuda a 

desenvolver a criatividade por proporcionar jeitos de exerce, melhora as respostas a algumas 

formas de situações estressantes. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

Fábio Ricardo: Sim, passei as férias retrasadas conversando com dois americanos só 

com inglês de jogo. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música? 

Fábio Ricardo: Sim, música, gosto de ver palestras nas pausas. 

Pesquisadora: Você costuma realizar atividades paralelas em outras atividades do seu 

dia a dia? 

Fábio Ricardo: Sim. 

Pesquisadora: Como o quê? 

Fábio Ricardo: ler e ouvir música, cozinhar e ouvir música, ler e fumar. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Fábio Ricardo: Não. 

Pesquisadora: E qual é a maior satisfação que você tem com o jogo online? 

Fábio Ricardo: Essa pergunta é meio vaga, por que são muitos tipos de jogos. 

Pesquisadora: O que te motiva a jogar? 

Fábio Ricardo: E pra cada um deles a satisfação é diferente, gosto da experiência de 

uma realidade alternativa e das possibilidades que oferece. 

Pesquisadora: Entendi, bom, Fábio, essas eram as questão que queria abordar na nossa 

conversa, podemos passar para as dicas que você havia falado. 
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Fábio Ricardo: Certo. Sobre a questão de jogos individuais/equipe, não é uma divisão 

muito precisa se o intuito for verificar a quantidade de pessoas que joga em equipe, seria 

necessário ver algumas coisas, alguns jogos são jogados, necessariamente, em equipe, isso 

seria uma primeira categoria. Jogos do tipo MOBA (ex League of Legends ou DOTA) se 

encaixariam. Alguns jogos você joga sozinho, sem contato com nenhum outro jogador. Uma 

segunda categoria, alguns jogos você tem equipes, cuja participação é obrigatória ou 

praticamente inevitável, mas que não afetam como o jogador joga, ele só participa da equipe, 

sem maiores implicâncias seria um terceiro tipo e existem jogos que você convive com outros 

jogadores, mas você pode simplesmente nunca fazer parte de equipe nenhuma, um quarto 

tipo. A pergunta sobre a escolha dos personagens, a maioria dos jogadores mais dedicados 

sempre vai responder algo mais ou menos igual o que eu disse, mas seria interessante um 

detalhe, existem jogos que a escolha do personagem é irrelevante, como quando só muda 

aspectos visuais e tem jogos que cada personagem oferece uma forma diferente de jogar ou 

recursos próprios. Então seria interessante incluir isso no questionamento, uma pessoa que 

joga jogos que isso não influi vai dar respostas que vão dificultar entender o processo de 

escolha, quando ele não é supérfluo. 

Pesquisadora: Ah entendi, realmente não sabia dessas questões. 

Fábio Ricardo: A pergunta sobre ter que fazer uma pesquisa sobre o personagem antes 

seria interessante trocar para quais aspectos você observa para escolher seu personagem ou 

algo assim, por que não é uma “pesquisa”, você geralmente vai ver a função do personagem 

(pontos fortes e fracos) e vai por aí, mas é coisa de 5 minutos comparando entre as opções não 

uma pesquisa de fato. 

Fábio Ricardo: Sobre a questão da aprendizagem, acho que seria interessante 

subdividir, tem as questões de aprendizagem de fato do tipo aprender outra língua e tem as 

questões de desenvolvimento como desenvolver criatividade ou atenção. Não são coisas que 

os jogos te ensinam, mas eles dão uma baita ajuda. 

Pesquisadora: Realmente seria interessante incluir o conceito de desenvolvimento na 

pesquisa, mas como você vê esse desenvolvimento, seria um indicativo de base cognitiva? 

Fábio Ricardo: Também existem algumas pesquisas que compararam a atenção de 

jogadores com não jogadores, os jogadores em geral superam bem os não. Se foi de ajuda, 

fico feliz. 

Pesquisadora: Foi sim, e muito. Teria mais alguma questão que você gostaria de 

colocar? 

Fábio Ricardo: Acho que não. 
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Pesquisadora: Caso depois você queira acrescentar alguma coisa, é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possam opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, 

será muito importante para a pesquisa. 

Fábio Ricardo: Que isso, se precisar de ajuda com alguma coisa pra entender os jogos 

ou jogadores, à disposição. 

Pesquisadora: Está ok. Obrigado. Abraços e boa noite. 

Fábio Ricardo: Boa noite. 

 

ENTREVISTA 

 

Entrevista n° 10 Identificação: Fernando 

Idade: 23  Gênero: Masculino 

Escolaridade: Nível técnico (curso técnico em informática)  

Ocupação: Programador 

 

Pesquisadora: Com qual idade você se recorda de ter começado a jogar, tanto jogos 

digitais quanto jogos online? 

Fernando: Por volta dos 8 a 9 anos de idade. 

Pesquisadora: Quanto tempo você costuma dedicar aos jogos, diariamente ou 

semanalmente? 

Fernando: Não sei ao certo. Hoje em dia, devido ao trabalho acabo não tendo muito 

tempo, mas diria que umas 3 horas diariamente. 

Pesquisadora: A quais jogos você tem se dedicado atualmente? 

Fernando: Atualmente tenho jogado Dota 2, Tibia (raramente), Counter-strike e Strife. 

Pesquisadora: Quais você se lembra de ter jogado mais? 

Fernando: Dota 2. 

Pesquisadora: Você tem alguma preferência por jogos individuais ou de equipes? 

Fernando: Como sempre joguei jogos online prefiro que seja em equipe? 

Pesquisadora: Algum motivo específico por você preferir este estilo de jogo? 

Fernando: Desde pequeno quando conheci esse estilo de jogo comecei a fazer muita 

amizade a aprender muita coisa, desde então sigo jogando esses mesmos jogos. 

Pesquisadora: Em um jogo, quais características mais te interessam? 

Fernando: Estratégia e PvP (player versus player). 
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Pesquisadora: Você segue alguma estratégia para a escolha dos personagens nos 

jogos? 

Fernando: Em alguns jogos sim. Mas de forma geral não, cada partida pede um 

personagem diferente. 

Pesquisadora: Quando você entra em um jogo novo, quais as estratégias iniciais para 

abordar o jogo? Como você busca conhecer como jogar? 

Fernando: Normalmente eu pesquiso um pouco, dou uma olhada no youtube ou twitch 

pra saber qual o estilo do jogo. Depois sempre jogo com mais amigos, assim, fica mais fácil 

descobrir as estratégias do jogo. 

Pesquisadora: Você costuma participar de fóruns de jogadores? 

Fernando: Costumava, hoje em dia não mais. 

Pesquisadora: algum motivo por ter parado de participar? 

Fernando: Público muito infantil e machista e acabam envolvendo vida real demais 

por conta do jogo. 

Pesquisadora: Tem algum período específico do dia em que você prefere jogar? 

Fernando: Prefiro jogar durante a noite ou madrugada. 

Pesquisadora: A participação nos jogos já atrapalhou ou atrapalha algum aspecto da 

sua rotina? 

Fernando: Já atrapalhou muito quando ainda era mais novo. Atrapalhava escola e 

talvez até um pouco da vida social. 

Pesquisadora: Quais estratégias você construiu para que não atrapalhasse mais? 

Fernando: Acho que amadureci e parei de priorizar o jogo. Comecei a ter minha vida 

de forma independente que acabou forçando isso. 

Pesquisadora: Você costuma acompanhar as notícias dos jogos na mídia? 

Fernando: Sim, hoje em dia, acabo fazendo mais isso que realmente jogando. Sigo 

campeonatos e notícias relacionadas ao Dota 2 geralmente. 

Pesquisadora: Você acha que os jogos online trazem algum tipo de aprendizagem? 

Fernando: Pelo menos para mim trouxe muita. Aprendi a falar espanhol e inglês nos 

jogos, aprendi várias questões que acabo aplicando na vida hoje em dia, fora o fato de acabar 

aprendendo muito com as amizades durante todo esse tempo. 

Pesquisadora: Você se vê utilizando alguma aprendizagem no dia a dia que você possa 

ter trabalhado dentro do jogo? 

Fernando: Sim, grande maioria na verdade. 

Pesquisadora: Como o que, por exemplo? 
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Fernando: As línguas estrangeiras que aprendi e as noções básicas de convivência em 

grupo, por exemplo. 

Pesquisadora: Você costuma fazer atividades paralelamente ao jogo? Por exemplo, 

ouvir música? 

Fernando: Escutar música em alguns momentos e também depende do jogo. Em 

alguns jogos o máximo é comunicar com os amigos dentro do jogo ou via Teamspeak 

(programa de comunicação por voz). 

Pesquisadora: Você costuma realizar atividades paralelas em outras atividades do seu 

dia a dia? 

Fernando: Geralmente tudo que faço estou escutando música. 

Pesquisadora: Você já desistiu de algum jogo por achar muito difícil ou complicado de 

jogar? 

Fernando: Não que eu me lembre, mas também não acostumo jogar novos jogos. 

Geralmente passo anos no mesmo. 

Pesquisadora: E qual é a maior satisfação que você tem com o jogo online? 

Fernando: Acho em geral é a diversão com amigos ou até mesmo as amizades que 

carrego desde o início. 

Pesquisadora: Estamos chegando ao final da nossa conversa, teria alguma questão que 

você gostaria de colocar que não foi perguntada? 

Fernando: Acho que não. 

Pesquisadora: Caso depois você queira acrescentar alguma coisa, é só mandar 

mensagens por aqui. Depois que construir o texto da dissertação, enviarei para os participastes 

para que possam opinar sobre os resultados. Gostaria de agradecer muito sua participação, 

será muito importante para a pesquisa. 

Fernando: Ok, estarei aguardando pra saber o resultado. Eu que agradeço pela 

entrevista e fico à disposição sempre que precisar. 

Pesquisadora: Está ok, mais uma vez muito obrigada, boa tarde e abraços. 

Fernando: Boa tarde, abraço. 
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Apêndice D - Convite para participar da pesquisa 
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Apêndice E - Tabela com informações dos entrevistados 

Número de 

participantes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gênero M F M M F F F F M M 

Idade 24 19 29 23 26 22 22 19 21 23 

Escolaridade Cursando superior. 

Técnico completo 

(Arquitetura e 

urbanismo) 

Cursando 

superior 

(Matemática) 

Formado em 

economia, e pós 

(MBA) em 

administração 

(controladoria e 

finanças em 

andamento). 

Arquitetura e 

Urbanismo 

(cursando) 

Superior 

incompleto 

(curso de direito) 

Ensino 

superior 

incompleto 

(cursando 

Psicologia) 

Ensino superior 

incompleto 

(cursando 

Pedagogia) 

Ensino Superior 

incompleto 

(cursando 

Ciências da 

Computação) 

Ensino Superior 

incompleto 

(cursando 

Psicologia) 

Nível técnico 

(curso técnico 

em 

informática) 

Ocupação Estudante Estudante Setor de 

telecomunicações 

Trabalha na AMG 

setor de projetos 

Estudante Estudante Empreendedora 

(dona de uma 

gráfica) 

Estudante Estudante Programador 

Idade que 

começou a jogar 

12/13 anos 15 anos 13 anos 7 anos 12 anos 15 anos 7 anos 6 anos 10 anos 8/9 anos 

Horas de jogo 

(semanais) 

 15 hs +/- 20hs  10 hs 20/30hs +/- 21hs 8hs +/- 35hs 28hs 28hs 21hs 

Jogos atuais 2: CS:GO e LoL 

(Conter Strike e 

League of Legends). 

2: League of 

Legends e 

Pokemon Go 

2: Counter-Strike e 

Dota2 

3: League Of 

Legends, Pokemon, 

ELOA. 

3: Gears of War 

(2, 3), The 

Wicther e The 

Rings of Tomb 

Raider. 

1: World of 

Warcraft. 

3: Dota 2, 

Cs:Go, League 

of Legends 

6: League of 

legends, FEZ, 

Dont Starve, 

Bioshock, Dota, 

Battle Blocks 

3: Creativerse, The 

Sims 3 e League of 

Legends. 

4: Dota 2, 

Tibia, 

Counter-strike 

e Strife. 

Acha que o jogo 

possibilita 

aprendizagem 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Quais 

aprendizagens 

Habilidade com a 

leitura e escrita na 

Língua Inglesa; 

concentração, 

percepção e reflexo, 

estratégias, lógicas e 

escolhas 

Língua 

Inglesa, 

forçam o 

raciocínio e a 

memória 

Agir sob pressão, 

senso de 

responsabilidade 

com tarefas. 

Linguagem, 

coordenação 

motora, aspectos 

culturais. 

Raciocínio 

rápido, ensinam 

sobre novas 

culturas 

aprimoram ou 

aperfeiçoam uma 

segunda língua. 

Prática do 

Inglês, 

trabalho em 

equipe. 

Raciocinar 

mais rápido e 

aprender outras 

línguas. 

Reflexos mais 

rápidos e maior 

percepção do 

ambiente, 

Aprendizagem 

de Língua 

Inglesa 

Aprendizagem de 

Língua Inglesa, 

estratégias, 

otimização da 

criatividade, 

melhora as respostas 

a algumas situações 

estressantes. 

Aprendizagem 

de línguas, 

convivência 

em grupo 


