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Resumo

O Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade – GEOTEC, vinculado
aos Programas de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) e
em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), ambos da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), é formado por pesquisadores de diferentes áreas do
saber e tem como objetivo o redimensionamento das Tecnologias da Informação e
Comunicação, neste caso, jogos-simuladores para conhecer e viver a cidade junto aos
sujeitos da Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. Esse dinamismo do grupo
impõe aos profissionais um redimensionamento do seu fazer, no sentido de acompanhar
as novas tendências e satisfazer o desejo da sociedade que o cerca. Assim, os jogos
surgem como potenciais mediadores que permitem ultrapassar as barreiras físicas
para satisfazer a busca pelo lúdico. A abordagem dos jogos-simuladores demonstra
que as experiências encontradas no Kimera: Cidades Imaginárias podem proporcionar
uma perspectiva de apropriação da realidade dos sujeitos, haja vista que consiste
em simulações dos elementos e relações que auxiliam a compreensão de conceitos
complexos imperativos à sociedade, os quais se relacionam aos esforços vividos e
concebidos pelos sujeitos alunos nesta proposta. Este trabalho surgiu com o objetivo
inicial de ampliar as discussões sobre a temática de Entendimento do Espaço para além
da sala de aula – além do jogo no computador dentro dos espaços da escola. Durante
a realização desta primeira fase do trabalho, novas possibilidades foram evidenciadas
frente à imersão dos sujeitos nos temas abordados pelo jogo-simulador Kimera: Cidades
Imaginárias, o que provocou um redimensionamento do objetivo inicial. No segundo
ciclo, buscou-se entender os significados de Imersão e Engajamento e de que forma
um ou outro poderia contribuir para maior envolvimento dos sujeitos nas temáticas
abordadas pelo jogo. Inserido numa dinâmica de envolvimento dos pesquisadores
do grupo GEOTEC, este projeto teve seu desenrolar subsidiado pela metodologia
de Pesquisa-ação, com intervenções estabelecidas através de discussões coletivas
e deliberativas, onde se reconhecia a necessidade de intervenções em produtos ou
processos, mas, não se sabia ao certo quais os resultados poderiam ser obtidos
através destas intervenções. Ao final do segundo ciclo deste trabalho, obtivemos uma
versão ampliada do jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias – no sentido da
imersão – com o atendimento das demandas elencadas pelo grupo GEOTEC. Pôde-
se constatar, também, que a participação dos diversos envolvidos na dinâmica da
pesquisa – pesquisadores, discentes, docentes, gestores da escola e na escola – é
fator agregador e potencializador da imersão dos sujeitos.

Palavras-chave: Kimera: Cidades Imaginárias, imersão, jogos-simuladores.





Abstract

The research group GEOTEC (acronym in Portuguese for Geotechnology, Education
and Contemporaneity) is formed by researchers from different knowledge areas in
order to rescale out the Information and Communication Technology – in this case,
specifically simulators game – to live and uncover the city in the perspective of those
who are involved on the Bahia State’s Public Schools. The GEOTEC group, which is
bound to Postgraduate Programs from the Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
has a dynamic that imposes a rethinking of the implicated professionals’ doing, in an
effort to satisfy the society’s desire to follow up new trends. So the games come as
potential mediators that allows overcome the physical barriers to satisfy the pursuit of
ludic. The simulators games approach shows through the experiences found in Kimera:
Cidades Imaginárias can provide a perspective of appropriation of the reality by the
subjects, given that consists of simulations of the elements and relationships that help
the understanding of complex concepts imperative to society, which are related to
subject’s lived and conceived endeavors in this work. The initial purpose of this study
was to broaden the discussions on the subject Geographic Space beyond the classroom
– beyond the school grounds. New possibilities were highlighted during the course of this
first phase of work. The subjects’ immersion in the themes triggered a resizing of the
initial goal. In the second cycle of this project, we sought to understand the meanings
of immersion and engagement and how either could contribute to greater involvement
of individuals in the knowledge areas discussed by the game. Inserted in a dynamic
of involvement of the researchers, this project had its development subsidized by the
Action Research methodology with interventions established through collective and
deliberative discussions, which recognized the need for interventions in products or
processes, but did not know for sure what the results could be obtained through these
interventions. At the end of the second cycle in this work, we had an extended version
of the game-simulator Kimera: Cidades Imaginárias – towards the immersion – meeting
the demands listed by the GEOTEC group. It might be noted too, that the participation
of the involved subjects in the research dynamics – researchers, students, teachers,
school managers – is aggregator and potentiating factor for the immersion of subjects.

Keywords: Kimera: Cidades Imaginárias, immersion, simulator games.
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade que está cada vez mais envolta e permeada por
diversos recursos tecnológicos que proporcionam um novo modo de se comunicar – as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Estas, por sua vez, nos oportunizam
acesso à informação e redimensionam processos formativos e educacionais, pois
podemos sentar em frente a televisão para assistir um jornal e, ao recebermos uma
notícia, sermos informados que detalhes daquela reportagem podem ser encontradas
em determinados sítios na internet. Assim, paralelamente à televisão, abrimos uma
página da internet no celular e compartilharmos o link daquela notícia, via aplicativos de
conversação online, com outras pessoas localizadas em diferentes lugares do mundo.
Procedimentos estes executados em minutos ou mesmo segundos.

Não distante desta imersão diária proporcionada pelas TIC, encontram-se os
jogos digitais e, é comum observarmos pessoas, em filas de bancos ou nas salas de
espera a exemplo de consultórios médicos, jogando em seus celulares para “passar o
tempo”. Esta convergência também possibilita a veiculação de notícias em diferentes
meios e, também redimensionada pelos jogos digitais, pois é comum observarmos
uma temática abordada em um jogo digital ser extraída de um vídeo-game e, a mesma
conceber outras formas de narrativas (livros, sites, filmes...) na internet e utilizados em
dispositivos móveis.

A presença de diversos meios de informação e comunicação, certamente, inter-
fere na forma como lidamos com nosso cotidiano. Se há uma eventualidade e queremos
nos comunicar, fazemos cada vez menos ligações1, mas, utilizamos cada vez mais
aplicativos de celular2 para enviar mensagens. Assim como percebemos esta mudança
na comunicação interpessoal, provocada pelos dispositivos móveis, também há mu-
dança em outras áreas. Autores como Laamarti, Eid e El Saddik (2014) enfatizam que
é possível encontrar jogos que auxiliem a educação, bem-estar, publicidade, herança
cultural, entre outros. Um exemplo é o jogo America’s Army, desenvolvido pelo exército
norte-americano, e distribuído gratuitamente em 2002, com o objetivo de melhorar a
imagem da instituição e atrair mais jovens ao processo de alistamento – apesar de
ser difícil encontrar dados consistentes sobre este tema, estima-se que esta franquia
seja responsável por possibilitar o exército americano a atingir todas as metas de

1 Segundo o International Smartphone Mobility Report de janeiro de 2015 – <http://informatemi.com/
blog/?p=133>, acessado em abril de 2016 – no Brasil, em média, o tempo despendido na utilização
de aplicativos de mensagem é até três vezes maior do que o tempo realizando ligações tradicionais.

2 Aplicativos de celular são softwares desenvolvidos para atender à limitação de tamanho de tela,
quantidade de recursos (etc.) disponíveis em celulares e dispositivos móveis.

http://informatemi.com/blog/?p=133
http://informatemi.com/blog/?p=133
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recrutamento, desde o estabelecimento do alistamento voluntário3.

Da mesma forma que os diversos instrumentos tecnológicos oportunizam essa
perspectiva ampliada, existem implicações à educação cartográfica. Através da possibi-
lidade de reconstrução de contextos4, os jogos digitais podem oportunizar experiências
virtuais, ajudando na compreensão de conceitos complexos sem perder a conexão
entre as ideias abstratas e os problemas reais que eles podem resolver (Shaffer et
al. apud Rezende, 2015). Neste contexto, Rezende (2015) afirma que conceber a
Cartografia, mediada por tais tecnologias, agregaria valor ao processo formativo dos
diferentes sujeitos, vez que, em certa medida, é possível simular os elementos e as
relações cotidianas do espaço vivido, concebido e percebido, explorando os potenciais
das TIC.

Neste sentido, o jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias é uma proposi-
ção Geotecnológica que surge na perspectiva de possibilitar crianças a pensarem e
representarem cidades vivenciadas por elas, “explorando a dinâmica do cotidiano que
permeia o entendimento de Espaço” (REZENDE, 2015). O Entendimento do Espaço
abordado pelo Kimera mostra-se relevante à medida que no mundo em que vivemos, de
“ação em tempo real” e de globalização, devido às inúmeras e incessantes invenções,
somos movidos a agir mecanicamente, escapando-nos a necessidade de reflexão
sobre o “porquê” e “para quê” das coisas cotidianas. Conforme afirma Santos,

[. . . ] cada dia somos ignorantes do que são e do que valem as coisas
novas. Essa criação cotidiana do homem ignorante também leva regiões
inteiras a ignorar o que elas são, sempre que não conhecem os segredos
do funcionamento dos respectivos objetos e ações. Quanto menos
dominam esses segredos, têm menos condições de comandar a sua
própria evolução e mais dirigidas de fora tendem a ser. (2006, p.151).

Essa perspectiva de controle externo ao lugar é uma das evidências de que
faz-se necessário envolver os alunos uma compreensão da dinâmica social com abran-
gência da realidade vivida – do Espaço. É o que procura fazer o projeto Kimera: Cidades
Imaginárias: proporcionar às escolas, aos sujeitos dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental, a perspectiva de apropriação do Espaço como cidadãos do seu próprio
cotidiano e de sua história.

O projeto Kimera: Cidades Imaginárias surge no âmbito do Grupo de Pesquisa
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC) da Universidade do Es-
tado da Bahia (UNEB), em parceria, no seu início, com o Laboratório de Estudos

3 Fonte: <http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2009/1228/
US-military-is-meeting-recruitment-goals-with-video-games-but-at-what-cost>

4 Reconstrução de contextos refere-se ao processo de modelagem de uma situação real, portado para
um ambiente diferente daquele original, com a finalidade de dar notoriedade à um objeto ou ação
específica do contexto reconstruído.

http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2009/1228/US-military-is-meeting-recruitment-goals-with-video-games-but-at-what-cost
http://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2009/1228/US-military-is-meeting-recruitment-goals-with-video-games-but-at-what-cost
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em Linguagem, Interação e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (LELIC/UFRGS) e, especialmente até a presente data com a Empresa Conexum,
mobilizadores do projeto Città Cosmopolitta5. Inicialmente um jogo concebido para ser
um ambiente de simulação, e “[..] permitindo ao jogador pensar e representar cidades
vivenciadas por ele, explorando a dinâmica do cotidiano que permeia o entendimento de
Espaço6” (REZENDE, 2015). Hoje, o Kimera transcende à proposta inicial e tornou-se
um grande projeto que agrega muitos sub-projetos que se estende a diversos suportes
midiáticos, como motores e extensões de jogos (POTAPCZUK, 2013; LEAL, 2013;
SANTIAGO JR, 2013), musicais e banda sonora (MONTEIRO; ACIOLE; MOTA, 2014),
redes sociais digitais (BORGES, 2015), entre outros elementos que agregam mate-
riais impressos e pedagógicos. O projeto é coordenado pela professora Tânia Maria
Hetkowski, com a participação de pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação
Stricto-Sensu Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (GESTEC) e Educação e
Contemporaneidade (PPGEduC), agregando alunos de pós-graduação e de graduação,
professores da UNEB, professores e alunos da Educação Básica da Rede Pública e
pesquisadores de todos os níveis de formação.

Os participantes do projeto formam equipes multirreferenciais, que se dividem
para atender às demandas que surgem no âmbito do projeto. Com reuniões perió-
dicas para planejamento, distribuição de atividades, às equipes, para execução e
avaliação coletiva dos resultados. O Kimera emana uma abordagem metodológica
de pesquisa-ação, participante e/ou colaborativa e, que possui um ciclo iterativo defi-
nido, contemplando outros projetos, desencadeando a dinâmica de guarda-chuva. Os
subprojetos que interagem com um ou mais ciclos específicos, uma ou mais vezes.

Sendo o projeto Kimera: Cidades Imaginárias um jogo-simulador digital com
possibilidades de relacionar e representar os espaços vivido, percebido e imaginado
(REZENDE, 2015), este se mostra como um instrumento que redimensiona as práti-
cas pedagógicas com implicações na educação cartográfica, as quais possibilitam o
empoderamento dos sujeitos. E assim, admitindo a importância das discussões em
torno do Entendimento do Espaço e, enfatizando o projeto supracitado como relevante
no contexto da temática, torna-se premente levar os sujeitos a um nível mais intenso
de imersão no jogo, na perspectiva de possibilitar um sentimento de engajamento nos
temas abordados pelo Kimera: Cidades Imaginárias.

Surge, então, a seguinte questão: Como ampliar a imersão dos sujeitos no
jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias? Assim, este trabalho se propõe a

5 O projeto Città Cosmopolitta é fruto da primeira aproximação entre GEOTEC/UNEB e o LELIC/UFRGS
após a aprovação no Edital 28/2010 - MEC/CAPES e MCT/CNPq/FINEP, sob coordenação do
professor Doutor Daniel Nehme Muller, sócio-diretor da empresa Conexum.

6 Segundo Santos (2006), “O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também
contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas
como o quadro único no qual a história se dá.”
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prover melhorias no jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias no intuito de
possibilitar maior imersão no jogo. Afim de atingir este objetivo supramencionado,
este trabalho se insere na dinâmica preexistente do grupo GEOTEC de reuniões
periódicas, encontros de estudos às demandas deste grupo multirreferencial para
discutir os conceitos Imersão e Engajamento com a finalidade de clarificar estes
termos, principalmente no âmbito da temática Jogos-Simuladores para então, elencar
características que possam tornar o Kimera: Cidades Imaginárias mais imersivo e/ou
potencializador de engajamento dos sujeitos, intervindo no código fonte de forma a
aumentar os níveis de imersão no jogo.

Este trabalho se insere, principalmente, no contexto das intervenções da equipe
de programação e vistas as semelhanças entre o que explana Tripp (2005) e o que
ocorre nesta conjuntura – um processo de revisão das ações, de maneira deliberativa,
no intuito de melhorar a qualidade das intervenções feitas em prol da melhoria da
qualidade do ensino da Geografia – este trabalho adota como prática metodológica a
pesquisa-ação.

Na Seção 1 demonstramos uma análise situacional no intuito de conceber
ampla visão do contexto da pesquisa, das práticas atuais, dos participantes e sujeitos
envolvidos. Na Seção 2 explicita-se a metodologia e a abordagem desta pesquisa. Na
Seção 3, é relatado o primeiro ciclo desta pesquisa, demonstrando como as ações
foram idealizadas e os resultados obtidos. Na Seção 4, ciclo no qual se encontra
a pesquisa, expõe-se o planejamento atual, sua implementação e a avaliação dos
resultados obtidos. Por fim, na Seção ??, são esboçadas as considerações sobre o
desenrolar deste projeto e possíveis trabalhos futuros.



23

1 Reconhecimento

Faz-se premente esclarecer que a estruturação dos tópicos é reflexo da uti-
lização da metodologia Pesquisa-Ação. Logo, quanto antes ela estiver evidenciada,
maior será a fluidez do texto para o leitor. Porém, antes de adentrar no detalhamento
da metodologia utilizada, faz-se necessário a contextualização do percurso desta pes-
quisa, baseadas na motivação de Demo (1982, p. 9), onde afirma que “a ciência não
é a única maneira de conhecer”, – também pelo fato deste trabalho ser desenvolvido
por um profissional de grande atuação técnica e prática – torna-se mister traçar um
caminho onde as práticas desenvolvidas, neste projeto, encontram alicerce nas teorias
metodológicas e não o contrário. Desta forma, evita-se incorrer no risco de assumir
como metodologia algo que não reflete/refletiu a realidade do que foi ou está sendo
desenvolvido.

1.1 Da Situação

O Kimera: Cidades Imaginárias é um jogo-simulador de cidades apresentado
com o intuito de construir novas formas de entendimento do espaço vivido e percebido
pelos estudantes, bem como de potencializar o processo de Educação Cartográfica no
ensino fundamental, através do redimensionamento das geotecnologias inseridas no
contexto do jogo (HETKOWSKI et al., 2013). Inspirado no Projeto Cittá Cosmopolita:
Simulador de Redes de Cidades, tem como objetivo experienciar a criação de um jogo
de forma colaborativa e multirreferencial voltado para a Rede Pública de Ensino, com a
participação dos alunos e professores desta rede (LEAL, 2013). O jogo oportuniza aos
jogadores a construção de noções sobre lateralidade, escala, dentre outros conceitos
fundamentados na relação entre o mundo vivido e o mundo imaginário. (REZENDE,
2015).

O jogo começou a ser codificado a partir do trabalho de Potapczuk (2013).
Nele, é desenvolvido o código do motor em Flash1 para servir de base para o jogo-
simulador Kimera. Em seu trabalho, POTAPCZUK, através de reuniões com o grupo
GEOTEC, elenca os requisitos básicos de funcionamento do motor, modela o fluxo
principal de ações do jogo, e implementa o K-Engine de forma a servir como alicerce
ao desenvolvimento de novas funcionalidades do jogo.

Ainda dentro do próprio projeto deste pesquisador, após uma análise da primeira

1 Flash é uma tecnologia proprietária da empresa Adobe, o qual é utilizado para criação de anima-
ções interativas. Utiliza-se principalmente de imagens vetoriais manipuladas através da linguagem
ActionScript.
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versão do motor, foi necessário ainda alguns ajustes – foram adicionados monitores de
eventos para início de uma fase, abertura e fechamento de mensagens, implementação
de regras específicas de simuladores de cidades, entre outros. Este trabalho finaliza-se
com a entrega da segunda versão com os fluxos de “executar o jogo”, “visualizar a
cinemática de abertura”, “iniciar um novo jogo” e “completar os objetivos propostos”.
O próprio autor considera, para trabalhos futuros, a necessidade de ampliação das
funcionalidades do motor. Importante ressaltar que este projeto utilizou o método do
PDCA (Plan-Do-Check-Act) para gestão do projeto – com reuniões de planejamento
com os envolvidos no Kimera, execução do planejado com o desenvolvimento do motor
do jogo, a verificação com a análise do grupo e sugestão de melhorias, e as correções
baseada na avaliação feita pelo grupo – e PDSII (Processo de Desenvolvimento de
Software Iterativo Incremental) para o desenvolvimento do código.

Posterior ao desenvolvimento do K-Engine, Santiago Jr (2013) cria uma ex-
tensão do jogo denominada K-amplus com o intuito de possibilitar o “intercâmbio de
conteúdo cartográfico” com outras ferramentas geotecnológicas. A ideia é possibilitar
que os jogadores possam utilizar no Kimera mapas mais próximos às suas realidades,
ampliando o poder de interação provido pelo jogo. Em concomitância, Leal (2013)
desenvolve uma extensão que visa potencializar “a exploração dos conceitos básicos
da teledetecção, possibilitando visualizar, de modo vertical, a cidade do Rei Kimera
[..]”. Tanto SANTIAGO JR como LEAL utilizam-se do método PDCA com o PDSII para
amparar o desenvolvimento das propostas.

Além dos trabalhos de SANTIAGO JR e LEAL, que intervêm diretamente no
código do jogo-simulador Kimera, diversas outras intervenções foram feitas à medida
que novas necessidades surgiam: seja por um erro encontrado no desenrolar do jogo
ou mesmo uma necessidade de um projeto específico. Porém, muitos dos registros que
geraram demandas por alteração no código se perderam ao longo do desenvolvimento.

Hoje, o jogo tem seu código baseado, principalmente em Adobe Actionscript
32 com executável gerado para a plataforma Adobe AIR. A tela inicial do jogo (vide
figura 1) traz pistas das funcionalidades disponíveis atualmente. O menu K-Amplus
possibilita acesso à funcionalidade idealizada para o trabalho de SANTIAGO JR,
com a interpretação e carregamento de arquivos representativos de mapas gerados
de outras plataformas – como o Google Maps – ou mesmo do próprio Kimera. O
menu K-Maps concebe acesso à funcionalidade que está sendo trabalhada, ainda em
desenvolvimento, que permite a integração com os mapas do Google Maps através de
coordenadas geográficas ou nome dos logradouros. Os menus Novo Jogo, Continuar,
Instruções, Configurações, Créditos e Sair fazem o que pode ser captado intuitivamente

2 ActionScript 3 é a linguagem de programação para as plataformas Adobe Flash Player e Adobe
AIR (fonte: <http://www.adobe.com/>)

http://www.adobe.com/
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Figura 1 – Tela Inicial do Jogo Kimera: Cidades Imaginárias.

Fonte: [Jogo] Kimera: Cidades Imaginárias

a partir dos respectivos rótulos.

A narrativa do jogo ocorre em torno de uma bússola mágica que tem poderes
de teletransportar pessoas para outro mundo: o Mundo de Kimera. Ao entrar neste
outro mundo, o jogador é desafiado a criar infraestruturas na cidade do Rei Kimera
para ajudar a derrotar monstros mitológicos que desejam acabar com a cidade.

Além do jogo em Flash disponível para Android3, Windows4 e Mac OS5, existe
codificado também o Jogo da Memória no Facebook, o qual é detalhado na Seção 3.

3 Android é um sistema operacional baseado em Linux, atualmente desenvolvido pela empresa de
tecnologia Google, voltado principalmente para dispositivos móveis

4 Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvido pela Microsoft para computadores
pessoais

5 Mac OS é um sistema operacional padrão para computadores Macintosh produzidos pela Apple Inc.
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1.2 Dos Participantes do Projeto Kimera

O principal locus do Kimera é a Escola Pública Municipal Álvaro da Franca
Rocha. Porém, este projeto tem contato com o locus através da equipe pedagógica –
responsável por mediar a relação dos programadores com os estudantes – que coleta
informações na escola e repassa para a equipe de programação. Desta forma, este
trabalho transcorre, principalmente, no âmbito do Grupo Geotecnologias, Educação
e Contemporaneidade (GEOTEC), engendrado nos debates e deliberações sobre as
novas ações do grupo em prol da melhoria e qualidade do ensino sobre educação
cartográfica.

Além do supracitado, vale observar que todas as projeções que se materiali-
zaram neste projeto tem origem nas discussões do grupo de pesquisa – no próprio
GEOTEC – tanto pelas deliberações como pela necessidade de apoiar os demais
projetos que também estão sob o grande guarda-chuva Kimera.

Desta forma, constituem-se participantes, especificamente deste projeto, pesqui-
sadores do GEOTEC, coordenadores, professores e os estudantes da Escola Pública
Municipal Álvaro da Franca Rocha. Estes últimos mediados pela equipe pedagógica do
Kimera.

1.3 Das Práticas Atuais

Os primeiros contatos com o projeto Kimera ocorreram no ambiente comparti-
lhado com os pesquisadores atuantes REZENDE, SANTIAGO JR e LEAL. A medida
que desenvolviam seus projetos junto ao GEOTEC, frequentemente, conduziam dis-
cussões sobre o andamento de seus trabalhos dentro Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) – mais especificamente, na esfera dos pro-
fissionais de TI – o que oportunizava a aproximação de novos interessados daquele
espaço por meio da participação em debates e discussões sobre os temas aborda-
dos pelo Kimera. Havia possibilidade de contribuir com sugestões e, eventualmente,
fazer parte das análises que eram feitas sobre o jogo. Sendo as TIC um dos temas
explorados no grupo GEOTEC e, devido à tendência natural de profissionais desta
área buscar a continuação da formação nas Ciências Exatas, foi possível perceber
uma certa escassez de profissionais de TIC naquele grupo. Problema que vem sendo
dirimido recentemente através da parceria com o IF Baiano. Isto porque, este instituto
possui diversos campi com cursos de TIC e dispõe de vários profissionais desta área.

Dentro do GEOTEC, as oportunidades de aproximação com a área de Educa-
ção é ainda maior, pois através das discussões percebe-se o leque de possibilidades
envolvendo TIC e Educação Cartográfica. É frequente suscitar o reconhecimento da
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importância da temática do ensino da Geografia, das Cartografias Digitais, dos aparatos
tecnológicos pelos sujeitos que participam dos debates dentro do grupo. Oficinas e
encontros formativos com os estudantes também possibilitam o aguçamento da sensi-
bilidade sobre a importância em possibilitar os sujeitos reconhecer e reconhecerem-se
no Espaço.

Figura 2 – Estrutura funcional do Projeto Kimera: Cidades Imaginárias.

Fonte: Kimera: Equipes atuantes, 2015.

O grupo GEOTEC possui uma rotina de encontros semanais com o objetivo de
realizar “discussões teóricas sobre a concepção do jogo e para apresentação e análise
dos trabalhos desenvolvidos” (LEAL, 2013). De tempos em tempos, dependendo da
necessidade ou provocação de ou mais membros do grupo ou das escolas parceiras,
agendam-se oficinas, encontros e formações envolvendo os estudantes e professores
da rede pública da Educação Básica. Já aconteceram oficinas para “Criação de Roteiro”,
“Criação de Personagem”, entre muitas outras (DIAS et al., 2013). O principal locus
percebido é a Escola Pública Municipal Álvaro da Franca Rocha, com estudantes do
Ensino Fundamental com 08 a 12 anos de idade. As informações são coletadas nas
atividades através da Equipe Pedagógica que, então, retornam ao grupo do Kimera
à analise dentro do cronograma de encontros semanais. A equipe de programação
realiza encontros semanais envolvendo os programadores para, em um período mais
longo (quinzenalmente), voltar a encontrar-se com as demais equipes do projeto. A
principal justificativa deste método de ação é o tempo de codificação das demandas.
Esta dinâmica é contínua e em uso pela equipe de desenvolvedores.

O grupo é composto por partícipes de formações diversas, formando uma equipe
multirreferencial (Figura 2). Esse formato ajuda no desenvolvimento do projeto visto
que, a medida que as dificuldades aparecem, com demandas diferentes, pelo menos
uma das equipes abarca a solução.

Do ponto de vista da equipe de programação, a organização ocorre da seguinte
forma: 1) uma reunião do grupo Kimera onde são deliberadas as expectativas e plane-
jamentos futuros, baseadas em observações anteriores; 2) os programadores discutem
(planejam) formas de realização do planejado e esperado pelo grupo; 3) entendido o
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Figura 3 – Ciclo de Melhoria Contínua do Projeto Kimera: Cidades Imaginárias

Fonte: Própria

que deve ser feito, os programadores documentam e codificam o que lhes cabe; 4)
o que é produzido pelos programadores também é testado internamente; 5) após os
testes dos programadores, os artefatos são entregues para a equipe que realiza a
validação e avaliação geral, envolvendo os jogadores/estudantes. Assim, (re)inicia o
ciclo, numa perspectiva de melhoria contínua (Figura 3).

Eventualmente, durante a etapa 1- Planejamento (Figura 3), novos integrantes
são apresentados ao grupo, com novas ideias e projetos que geram novas perspectivas
e demandas, as quais passam a integrar o projeto Kimera: Cidades Imaginárias,
mobilizando diferentes atividades e colaborações às equipes. Esses projetos podem
seguir a perspectiva de ciclo iterativo que a equipe de programação segue ou, ter um
fluxo/metodologia totalmente distinto. Porém, em algum momento, eles retornam para
dialogar com o projeto maior, o Kimera.

A adoção deste método de ciclo iterativo potencializa a organização das deman-
das, previsibilidade de entrega, controles dos testes além de oportunizar o engajamento
dos partícipes do grupo. O engajamento na dinâmica do GEOTEC, por sua vez, faz
reconhecer a importância das temáticas trabalhadas e, consequentemente, a necessi-
dade de ampliar/potencializar as discussões dos temas abordados pelo projeto Kimera
para além das atividades de sala de aula.

1.4 Da Intencionalidade e do Foco Temático Inicial

Objetivo

Em último termo, este trabalho objetiva prover melhorias no jogo-simulador
Kimera: Cidades Imaginárias no intuito de possibilitar maior imersão dos sujeitos no



1.4. Da Intencionalidade e do Foco Temático Inicial 29

jogo. Para tanto, pretende-se pesquisar elementos pré-existentes, identificados neste
grupo de pesquisa e em outros trabalhos, que possam nos auxiliar à compreensão dos
processos desencadeados pelos sujeitos e pelos elementos do jogo que possibilitam o
“mergulho” imersivo na dinâmica.

Objetivos Específicos

Sob a perspectiva de redimensionamento do jogo-simulador Kimera: Cidades
Imaginárias para potencializar a imersão/engajamento dos sujeitos nos temas abor-
dados pelo mesmo, supõe-se a seguinte trajetória: [1] compreender o significado de
engajamento e imersão, neste caso, no âmbito dos jogos-simuladores; [2] investi-
gar os possíveis motivadores que levam alguns jogos digitais a proporcionar maior
imersão/engajamento em detrimento a outros jogos; [3] após identificar possíveis téc-
nicas/métodos/formas que possam potencializar a imersão/engajamento em jogos
digitais, realizar uma avaliação do nível atual de imersão/engajamento dos sujeitos no
jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias; [4] codificar melhorias no jogo-simulador
Kimera: Cidades Imaginárias com vistas a aumentar a imersão dos sujeitos/jogadores;
[5] realizar uma nova avaliação para monitorar os resultados da intervenção feita.
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2 Metodologia

Nas escritas de Tripp (2005), percebemos que são notáveis as semelhanças
entre as características trazidas por este autor em seu trabalho explanatório, sobre
pesquisa-ação, e o que ocorre no desenrolar das intervenções no escopo da equipe
de programação, que envolvem este trabalho (evidenciadas na Seção 1). Apesar de
existir uma prática rotineira (habitual) nas atividades dos programadores, associam
intervenções que se mostram inovadoras, como podemos observar, por exemplo, no
trabalho de Leal (2013), quando o mesmo relata que estar inserido no processo de
desenvolvimento do jogo-simulador lhe permitiu vislumbrar diversas possibilidades
de inserção da extensão no jogo (LEAL, 2013, p. 35 e 36). Ou seja, apesar de estar
envolvido com a programação/codificação do jogo, em algum momento, o sujeito
reflete sobre suas práticas e/ou sobre o próprio jogo, buscando outros conhecimentos,
melhorando a eficiência e/ou a eficácia do jogo em desenvolvimento.

Morin (2008)1 diria que esta dinâmica se aproxima da pesquisa-ação à medida
que “integra um processo criativo de revisão de ação e de reflexão no intuito de garantir
a qualidade da indução dos fenômenos interativos destinados à mudança [..]”. Desta
forma, começamos a assumir a Pesquisa-ação Integrada e Sistêmica (PIS) como uma
metodologia que subsidiará a realização deste trabalho.

Como já foi manifestado anteriormente, devido o contexto prático ao qual este
trabalho se insere, temos necessidade de explanar que a metodologia está para servir
a prática e não o contrário. Como nos autoriza Tripp (2005, p. 448), não deixaremos de
avaliar a mudança como possibilidade de “não se dispor de uma boa medida ou dados
básicos adequados”, mas acreditamos, aqui, que a opinião de experientes profissionais,
atuantes na área, ou mesmo evidências de necessidade de uma ação deliberada pelo
grupo podem embasar uma intervenção.

A dinâmica de envolvimento dos pesquisadores nos diversos trabalhos desenvol-
vidos no âmbito do grupo Kimera é sempre no sentido de compartilhar conhecimentos
e ampliar as redes de colaboração. Existe uma expectativa de que este trabalho, que
iniciou nesta perspectiva, permaneça sob a dinâmica de incluir “todos os que, de um
modo ou outro, estão envolvidos nela” (TRIPP, 2005), bem como demonstrar que nas
etapas do planejamento do projeto estabelecemos discussões coletivas e deliberativas
que deverão ocorrer ao longo dos ciclos vindouros. Como na pesquisa-ação descrita

1 Apesar de Morin (2008) falar em Pesquisa-Ação Integral e Sistêmica, podemos trazê-lo para con-
tribuir neste debate, pois, no âmbito do grupo Kimera, os projetos desenvolvidos buscam não ser
reducionistas – dialogam com o todo da Educação Geográfica mediada pelas TIC. Da mesma forma
que as equipes organizam-se para alcançar um mesmo fim: a melhoria da Educação Geográfica.
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pelo autor supracitado “é sempre deliberativa porque, quando se intervém na prática
rotineira, está se aventurando no desconhecido, de modo que é preciso fazer julga-
mentos competentes a respeito como, por exemplo, daquilo que mais provavelmente
aperfeiçoará a situação de maneira mais eficaz” (TRIPP, 2005, p.449).

O autor, também, aponta a documentação do progresso como um dos aspectos
importantes da pesquisa-ação:

A pesquisa-ação tende a documentar seu progresso, muitas vezes por
meio da compilação de um portfolio, do tipo de informações regular-
mente produzidas pela prática rotineira, tais como resultados de testes
em educação ou índices de satisfação dos clientes com as organiza-
ções de serviço ou as atas de reuniões de equipes de produção nas
empresas. (TRIPP, 2005, p.449).

Porém, no início deste projeto, alguns registros e elementos importantes para
a memória deste trabalho passaram desapercebido, muito por não haver clareza
de que atividade desempenhada fazia parte deste trabalho e, principalmente, pelo
entendimento tardio da metodologia de pesquisa-ação. Apesar deste contratempo, por
muitas vezes, colegas do projeto Kimera produziram diversos registros oriundos de
reuniões de grupo ou encontros com os estudantes, professores e gestores. Alguns
destes documentos não constam devidamente compilados por consequência da adoção
tácita da metodologia no começo do projeto. Então, os relatos descritos no primeiro ciclo
são registros da memória do autor deste projeto e de documentos recuperados pelos
colegas do grupo de pesquisa, em solicitações posteriores, sobre os fatos ocorridos.
Porém, entendemos que isto não descaracteriza este projeto. Em compensação à esta
falta de registros iniciais, recorremos ao próprio Tripp (2005), onde ele afirma que,

Na pesquisa-ação, tendemos a nos engajar em teorização indutiva
apenas quando não há uma explicação preexistente ou uma teoria
que explique satisfatoriamente o que quer que tenhamos observado
ou estejamos tentando observar, de modo que os pesquisadores de
pesquisa-ação frequentemente operam dedutivamente, especialmente
nos estágios iniciais. (2005, p.452).

Para que não percamos o foco durante o caminho, parece relevante termos
em mente que “na pesquisa-ação, o necessário é explicar os fenômenos, não é seu
objetivo construir o tipo de rede de explicações implicadas na teoria científica”. Isto
porque mostra-se evidente, nesta metodologia, uma tensão entre a ação no campo
da prática e da pesquisa, uma vez que ora somos permitidos a tomar decisões sem
“uma boa medida ou dados básicos adequados”, ou devido à consciência de estarmos
sujeitos à revisão pelos pares. Como explicita Tripp (2005, p.450),

Como processo de melhora da prática, considera-se às vezes que a
pesquisa-ação é ateórica, mas embora seja verdade que a teoria discipli-
nar tradicional não é prioridade principal, é contudo importante recorrer
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a ela para compreender as situações, planejar melhoras eficazes e
explicar resultados.

Tabela 1 – Representação do ciclo de pesquisa

Ação realizada no campo da
Sequência da ação Prática Investigação

Planejamento De uma mudança na prática Da avaliação de resultados
Implementação Da mudança na prática Da produção de dados

Avaliação a) da mudança da prática e b) do
processo de investigação-ação

Fonte: Tripp (2005, p.453)

.

Portanto, assumindo a pesquisa-ação como abordagem essencial deste projeto,
estruturamos em “três fases de ação nos dois diferentes campos da prática e da
investigação sobre a prática”, conforme Tabela 1.

De forma subsidiária, podemos dizer que a combinação entre o ciclo PDCA e o
Processo de Desenvolvimento de Software Iterativo Incremental (PDSII), apresentada
por Leal (2013), também se alinha ao que fora desenvolvido e ao que se planeja para o
futuro deste projeto, visto que são métodos já adotados pela equipe de desenvolvimento
e mostram-se como detalhamento dos ciclos de melhoria contínua, proposto por Tripp
(2005).

Figura 4 – Combinação do PDCA com o PDSII.

Fonte: Leal, 2013.

Talvez o mais relevante na pesquisa-ação centre-se no fato de nos encarre-
garmos de alcançar metas – e aumentar a imersão dos sujeitos no jogo-simulador –
sem, efetivamente, saber qual ou quais os produtos serão obtidos no processo. “[..]
Trata-se de um objeto/projeto que se desdobra no tempo [..]” (MORIN, 2008) onde
“não é possível especificar com antecedência qual conhecimento será obtido nem
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quais resultados práticos serão alcançados” (TRIPP, 2005, p. 459), pois o mesmo
está atrelado às instâncias e níveis de imersão/engajamento de cada sujeito e, este
é o objetivo desta proposta: explorar os potenciais engajadores dos sujeitos com o
jogo-simulador Kimera.

Feito o reconhecimento da situação prévia deste projeto, iniciaremos relatando
a composição do primeiro ciclo, explorando como ocorreu o planejamento, o que foi
implementado e a avaliação dos resultados. Da mesma forma realizamos a dinâmica
do ciclo atual, apresentamos o que foi planejado e as expectativas futuras, em relação
às etapas vindouras.
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3 Ciclo Inicial: Primeira Proposta

3.1 Planejamento

Inicialmente como proposta de mestrado apresentei o planejamento de uma
extensão do jogo para plataformas móveis. Estaria ampliando a temática para além
da sala de aula – além do jogo no computador dentro dos espaços da escola. Porém,
antes mesmo de colocar este plano em prática, fui surpreendido com a notícia de que
com o mesmo código utilizado para gerar a aplicação que executava nos computadores,
foi possível também a geração de um aplicativo para dispositivos móveis. Naquele
momento, o projeto inicial deveria ser ampliado e ressignificado. O jogo-simulador já
estava disponível em plataformas móveis. Então, por sugestão do prof. André Rezende,
mudei o foco para as redes sociais digitais, amplamente utilizada pela sociedade
brasileira1.

Neste processo de mudança de contexto para as redes sociais digitais, elenca-
mos o Facebook2 como sítio para hospedar o que viria a ser uma extensão do Kimera:
Cidades Imaginárias. Isto porquê, além de ser a rede social mais acessada no Brasil
na atualidade3, possui uma Application Programming Interface (API)4 com suporte a
jogos para esta plataforma.

Como no grupo não tínhamos nenhum pesquisador que possuísse conhecimento
prévio na utilização das API disponibilizadas para o Facebook, resolvemos iniciar com
uma solução simples, relacionado a algo atual nas discussões do grupo de pesquisa
do GEOTEC. Pensamos então em um jogo da memória, fazendo referência ao trabalho
que está sendo desenvolvido por Carvalho (2013), o qual envolve a temática História e
Memória da Educação da Bahia, estabelecendo como objetivo, para o projeto, criar
uma extensão do jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias para a rede social
digital Facebook .

1 73 % dos brasileiros com acesso a internet utilizam redes sociais digitais <http://exame.abril.com.br/
tecnologia/noticias/brasil-e-superado-por-17-paises-em-uso-de-redes-sociais>

2 <https://www.facebook.com/>
3 <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/veja-a-lista-das-redes-sociais-mais-acessadas-no-brasil/

42266>
4 API (do acrônimo Application Programming Interface), é um conjunto de rotinas e padrões estabeleci-

dos por um software para a utilização das suas funcionalidades por aplicativos que não pretendem
envolver-se em detalhes da implementação do software, mas apenas usar seus serviços.

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-e-superado-por-17-paises-em-uso-de-redes-sociais
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/brasil-e-superado-por-17-paises-em-uso-de-redes-sociais
https://www.facebook.com/
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/veja-a-lista-das-redes-sociais-mais-acessadas-no-brasil/42266
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/veja-a-lista-das-redes-sociais-mais-acessadas-no-brasil/42266
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3.2 Implementação

Para desenvolver a extensão, a equipe de programação decidiu pela utilização
de uma linguagem de ampla disseminação e facilidade de aprendizado. Por se tratar de
uma aplicação web, decidimos então por utilizar a linguagem Hypertext Preprocessor
(PHP) associado a Javascript e Hyper Text Markup Language (HTML). A ideia era
utilizar a API disponibilizada pelo Facebook para implementar a extensão na rede social
digital.

Foi feito, então, o Jogo da Memória no Facebook com uma interface adminis-
trativa básica com capacidade de adicionar novos pares de imagens para disposição
aleatória no tabuleiro do jogo e a interface do jogo que mostra o tabuleiro para que o
jogador possa virar as peças em combinação.

Para acessar o jogo, é necessário estar autenticado no Facebook e buscar
pelo termo “Kimera - Cidades Imaginárias”. A busca do Facebook exibirá, dentre os
resultados, o jogo da memória. Para que o jogo pudesse aparecer nos resultados das
buscas, foi preciso fazer o registro da aplicação através do “Facebook for developers”5.

Figura 5 – Buscando o Jogo da Memória no Facebook.

Fonte: Facebook, 2015.

Ao clicar em “jogar agora”, o jogo da memória é exibido. A partir daí, já é
possível jogar. A tela do jogo consiste em uma série de imagens viradas para que
sejam desviradas, uma a uma, com o objetivo de formar pares. As imagens que constam
hoje no jogo foram elencadas por CARVALHO, através do trabalho que realiza um
estudo sobre a História e Memória da Educação. O carregamento das peças é feito
utilizando código PHP intercalado com Hyper Text Markup Language (HTML) conforme
pode-se observar no trecho de código a seguir.

<?php
$count = 1 ;

wh i le ( $row = mysql_ fe tch_array ( $ r e s u l t ) ) {
?>

5 Acesso através do endereço <https://developers.facebook.com/apps>.

https://developers.facebook.com/apps
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<div id=" card <?php echo $count ++;?> ">
<a href=" uploads / g_<?php echo $row [ ’ imagem01 ’ ] ; ? > "
r e l =" shadowbox ">
<img src=" uploads / <?php echo $row [ ’ imagem01 ’ ] ; ? > "
a l t =" <?php echo $row [ ’ t i t u l o ’ ] ; ? > " / >
< / a>
< / div>
<div id=" card <?php echo $count ++;?> ">
<a href=" uploads / g_<?php echo $row [ ’ imagem02 ’ ] ; ? > "
r e l =" shadowbox ">
<img src=" uploads / <?php echo $row [ ’ imagem02 ’ ] ; ? > "
a l t =" <?php echo $row [ ’ t i t u l o ’ ] ; ? > " / >
< / a>
< / div>
<?php
}
?>

O próximo trecho de código mostra a chamada a função de embaralhamento
shuffle que utiliza o método Math.random() para atribuir posições aleatórias à cada
uma das imagens logo após o carregamento.

. . .
<scr ip t>
$ ( document ) . ready ( f u n c t i o n ( ) {
/ / de f ine quantas pecas havera no t a b u l e i r o
de f in i rPecas ( <?php echo mysql_num_rows ( $ r e s u l t ) ; ?> ) ;
/ / embaralha as pecas
s h u f f l e ( ) ;
. . .
} ) ;
< / scr ip t>
. . .

A referência às imagens sempre inicia com uploads, pois, esta é a pasta padrão,
no servidor, que armazena as imagens carregadas através da interface administrativa.

Também durante o carregamento das imagens, à cada um dos componentes
HTML < div > que representam uma das peças, é atribuído o método openCard

no evento click. A essência do método openCard é: [1] armazenar a primeira peça
clicada pelo jogador; [2] caso seja a segunda peça a ser clicada, verificar se há uma
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Figura 6 – O Jogo da Memória no Facebook após Carregamento e Embaralhamento.

Fonte: Kimera: Facebook, 2015.

combinação com a primeira; [3] pontua para o jogador, caso haja uma combinação; [4]
vira as peças novamente, caso não haja uma combinação e [5] parabeniza o jogador6,
caso ele tenha feito todas as combinações.

Figura 7 – Congratulações ao Jogador que Completou o Desafio.

Fonte: Kimera: Facebook, 2015.

Para acessar a área administrativa do jogo, é necessário ter uma senha espe-
cífica, que não tem vinculo com o Facebook. Nela, é possível gerir: usuários da área
administrativa; e peças do tabuleiro e suas respectivas imagens. Na gestão de usuário,
são geridas as informações de login e senha de cada usuário que terá acesso a área
administrativa. Na gestão de peças, são geridas as imagens que formarão pares.

3.3 Avaliação dos Resultados

Após a implementação do projeto, emergiu a seguinte problemática: os trabalhos
do GEOTEC são focados essencialmente no Ensino Fundamental I, com jovens com
idade entre 8 e 12 anos mas, o Facebook somente permite cadastro de pessoas com
6 A senha que é passada na tela de finalização do jogo ainda não está implementada no Kimera:

Cidades Imaginárias para desktop ou tablet.
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Figura 8 – Área Administrativa do Jogo da Memória.

Fonte: Kimera: Facebook, 2015.

idade igual ou superior a 16 anos. Porém, entendemos que fora deste escopo de idade,
o projeto continua sendo potencializador de imersão, fora da escola. Além disto, resta
como possibilidade de investigação se há menores de 16 anos que utilizam o Facebook,
acompanhados dos pais ou não.

Conclui-se que esta etapa do trabalho contribui para a ampliação do debate en-
torno da temática Espaço Geográfico, mas, que ainda há margem para potencialização
da imersão dos sujeitos.
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4 Ciclo Atual: Proposta Desenvolvida

4.1 Planejamento

Revisitando meu passado, lembrei o quanto eu me dediquei aos jogos digitais
como jogador e como eu me divertia com eles. Muitas coisas vividas naqueles momen-
tos de infância e adolescência que marcaram minha vida. Ao contrário da estigma, fiz
amizades no mundo real devido ao jogo. E nesta volta ao passado, lembrei que eu
não tinha desejo para estudar inglês. Mas eu aprendi inglês (pelo menos o suficiente
para ler e entender um texto), essencialmente pelo fato de os melhores jogos (pelo
menos os que eu mais gostava) foram desenvolvidos em inglês. E o que demandou
que eu aprendesse este idioma foi a imersão que os jogos possibilitavam. Eu podia
simplesmente abrir mão daqueles que tinham mais texto, como o “Zelda: Ocarina Of
Time” ou “Full Throttle”. Mas havia algo que atraía e me deixava inquieto enquanto não
avançasse nos níveis mais elevados do jogo, e quando não conseguia mais avançar, eu
consultava o dicionário de inglês/português. A questão é que, com este engajamento, é
possível aprender algo – neste caso, uma língua estrangeira (STORTO, 2013).

Com esta experiência vivida, não tenho dúvidas de que é possível aprender algo
jogando o Kimera: Cidades Imaginárias, mas, ao ver os estudantes jogando em oficinas
realizadas, pude observar alguns que, simplesmente, desistiram na primeira dificuldade
encontrada. Neste momento, entra a versão atual do projeto: quais as intervenções que
podem ser feitas no jogo-simulador Kimera para intensificar a imersão dos jogadores?

4.1.1 Jogos Digitais

Torna-se importante entender a definição de jogo, bem como jogos digitais,
pois, existe a possibilidade de, durante o caminho na busca pela compreensão (her-
menêutica) dos termos, nos revelem conceitos que ajudem a entender como ocorre o
imbricamento entre jogo e jogador.

Ainda que o termo jogo pareça óbvio no contexto social atual, quando pesqui-
samos sobre Jogos, percebemos que, apesar de tratar de uma palavra amplamente
utilizada, é um termo aplicado em muitos contextos. Se formos ao dicionário Priberam1,
a palavra jogo é trazida como derivada da palavra em latim jocus que pode significar
“gracejo, graça, brincadeira, divertimento” além dos significados em português: “vício
de jogar”, “Exercício ou passatempo entre duas ou mais pessoas das quais uma ganha,

1 <http://www.priberam.pt/dlpo/jogo>, acessado em 19 de junho de 2015

http://www.priberam.pt/dlpo/jogo
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e a outra, ou as outras, perdem”; “o que serve para jogar determinado jogo”; “artes,
astúcias”; “modo de proceder”; entre outros.

Petry (2014) também nos aponta esta dificuldade de conceituar o termo jogo.
Em seu trabalho, a autora trilha um caminho “do conceito à palavra” afirma que existe
“dificuldade de encontrar um elemento comum a toda sua diversidade”, partindo para
encontrar um elemento unificador que relacione o ato de compreender e reconhecer o
conceito quando do uso da palavra.

Citando Huizinga (2001), Petry (2014) explica que o jogo pode ser considerado
um dos elementos básicos da vida. Recorrendo a outras línguas, busca por palavras
que abarquem um sentido mais amplo de jogo. Em especial, cita a palavra alemã
spiel – que designa atividades lúdicas em geral – como notável na qualidade de
sintetizar os diversos aspectos do jogo. Caminhando através de outras palavras e
seus significados de origem, chega a palavra Spielraum – “espaço para mover-se,
liberdade de movimento, espaço de jogo” – e então encerra a breve análise linguística,
entendendo que ela não induz à compreensão suficiente do que seria o jogo humano.

Petry (2014) segue analisando o que filósofos como Pascal, Kant e Schiller pen-
sam a respeito da temática. Retomando a busca em Pascal, a autora nos apresenta um
diagnóstico sobre a condição limitada do homem em perceber os extremos: “Um ruído
demasiado forte ensurdece-nos, demasiada luz nos deslumbra, demasiada distância
ou demasiada proximidade impede-nos de ver, [...] demasiada verdade nos assombra
[...]” (Pascal apud Petry, 2014, p.32). Mais surpreendente é o trecho destacado por
Petry (2014) que nos concebe pistas sobre a condição de inquietude humana:

Dada nossa incapacidade para os extremos, diz Pascal, somos incapa-
zes de saber com segurança e de ignorar totalmente. Vivemos entre
dois infinitos (o princípio e o fim) e, portanto, “nossa razão é sempre ilu-
dida pela inconstância das aparências e nada pode fixar o finito” (2014,
p. 32).

Vejamos que aparece para nós, do ponto de vista de Pascal, que a busca por
respostas a questões como “de onde viemos?” ou “para onde vamos?”, por serem
maiores do que nós, estarão sempre em aberto. Mas por que continuamos a procurar
respostas para questões que parecem não ter solução definitiva? Pascal explicaria que

Nada é mais insuportável ao homem do que um repouso total, sem
paixões, sem negócios, sem distrações, sem atividade. Sente então seu
nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotên-
cia, seu vazio (PASCAL apud PETRY, 2014, p.34).

A autora explica que é no rol dessa busca por movimento que se situa “o jogo,
assim como as guerras, os empregos e, tudo mais quanto a humanidade puder inventar



4.1. Planejamento 43

para encontrar a felicidade”. Neste sentido, Pascal explica que o divertimento que o
homem procura é aquele capaz de iludí-lo a pensar que “seria feliz ganhando o que não
desejaria que lhe dessem afim de não jogar” (PASCAL apud PETRY, 2014). Ou seja, o
homem seria menos feliz se as coisas que deseja fossem adquiridas sem nenhum jogo
de conquista.

Mais adiante, Petry (2014) analisa o uso da palavra jogo no trabalho Crítica
da faculdade do juízo de Kant e expõe que este filosofo entende trabalho e jogo com
finalidades diferentes e percebe essa diferença, principalmente, por entender que o jogo
é agradável em si, enquanto o trabalho só é agradável quando retiramos resultados. A
autora discorda deste pensamento de Kant, afirmando que “há pessoas que se divertem
em seus ofícios, e outros tantos que levam muito a sério seus jogos”. Porém esta fala
nos leva a entender que realmente existe diferença entre jogo e trabalho. Pensando no
que Pascal disse sobre a condição de inquietude humana, não seria o trabalho parte
do jogo? Talvez, uns jogos sejam melhores em iludir o homem naquilo que deseja do
que outros. Ou apoiado no que próprio Kant diz, que o jogo “é o estado em que temor e
esperança incessantemente se alternam”, podemos dizer que alguns sujeitos realizam
essa alternância com afinação melhor do que outros. Enfim, buscamos nos esconder
de nós mesmos.

Porém, há algo do pensamento de Kant que pode nos ajudar a entender o jogo,
também, como meio de aprendizado:

Em seus jogos, as crianças se submetem livremente a regras que
escolhem, e como não ver que fazem assim, em menor escala, a apren-
dizagem dessa autonomia de vontade no sentido pleno, da qual Kant
mostrara nos Fundamentos da metafísica dos costumes que era o prin-
cípio supremo da moralidade e que consiste justamente, em primeira
análise, em oferecer-se a si mesmo sua lei? Por meio do jogo, a criança
aprende a coagir a si mesma, a se investir em uma atividade duradoura,
a conhecer e a desenvolver as forças de seu corpo. (KANT apud PETRY,
2014, p.36).

Apesar do nosso interlocutor ter diferenciado trabalho e jogo, em outro trecho
do pensamento de Kant, nos é apresentado por Petry (2014) algo que se aproxima das
ideias de Pascal: “o único meio de se tornar feliz com a própria vida e, ao mesmo tempo,
saciado dela, ‘é preencher o tempo com ocupações que progridem segundo um plano,
tendo como resultado um grande fim proposto’ (p.131)”. Mais uma vez, percebemos
indícios de que, na verdade, o trabalho é um jogo dentro do jogo. Ou seja, imbricado a
este grande jogo da vida, temos o jogo do trabalho, o jogo do jogo, o jogo de imitar a
vida, dentre outros jogos. Tudo em prol de um “grande fim proposto” que, provavelmente,
nunca seja alcançado em sua completude.

Petry (2014) afirma, sob a ótica de Schiller, que o lúdico se encontra entre a
sensibilidade e a razão, afirmando que “é ele, o lúdico, que produzirá um abrandamento
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de ambos os extremos”. Aqui, a sensibilidade (também impulso sensível) seria “todo
o ser material e toda a presença imediata nos sentidos – em seu significado mais
amplo, vida”. Já a razão (também impulso formal) seriam as “disposições formais dos
objetos e suas relações com as forças do pensamento”. “Então, o impulso lúdico [...]
se manifestaria quando a forma fosse vivida em nossa sensação e a vida se formasse
em nosso entendimento”. Talvez haja neste ínterim, também, uma aproximação aos
pensamentos de Pascal, uma vez que ele já nos alertara que somos finitos e incapazes
de enxergar os extremos. Nisto, é possível pensar que, na verdade, não somos capazes
de sermos pura razão ou pura sensibilidade, estaríamos sempre entre ambas, vivendo
sempre o lúdico, o jogo.

Quando definindo este lugar entre os pulsões sensível e formal, Schiller (apud
Petry, 2014, p. 48) fala como um lugar de equilíbrio que

[...] é apenas e sempre uma ideia, que não pode ser plenamente al-
cançada pela realidade. Nesta restará sempre o predomínio de um
elemento sobre o outro, e o mais alto que a experiência pode atingir é
uma oscilação entre os dois princípios, em que ora domine a forma e
ora a realidade.

Percebemos que Schiller nos apresenta este ponto de equilíbrio como algo
inalcançável. Porém, apesar de falar de alternância entre o sensível e o formal, ele não
cita esta alternância como zeros e uns, sim e não, como se ora se tivesse apenas um e
ora apenas o outro, mas, o que se percebe é que: ora a forma se sobrepõe à realidade
e ora a realidade se sobrepõe a forma, mas, a todo momento ambos estão presentes.

Já sob o ponto de vista de Heidegger, Petry (2014) destaca um trecho de seus
escritos que nos leva a compreender que o ato de jogar é anterior aos jogos:

[...] há algo assim como um jogo, pois ‘os jogos’ não são somente
determinadas possibilidades fáticas e determinadas modalidades fáticas
de jogar. Não jogamos porque haja jogos, mas ai contrário, há jogos
(determinados – este ou aquele jogo) porque jogamos. (HEIDEGGER
apud PETRY, 2014, p.48).

Heiddeger se assemelha, dos pensamentos de Schiller ao afirmar que as regras
não são “aquele conjunto de normas pelas quais iremos regular nossa ação dentro
de uma partida”, mas as regras que aparecem no decorrer do jogo, “que nascem da
tensão entre o saber prévio das regras deste jogo, e o não saber acerca da situação
que ainda está por vir”. Similar à oscilação entre realidade e forma.

Nesta perspectiva, Rezende (2015), durante sua investigação e ao tratar dos
pressupostos epistêmicos do jogo simulador Kimera: Cidades Imaginárias também
elenca pontos e características dos jogos. Ele – com ajuda de Huizinga e Cailois –
caracteriza-o como [1] divertido por essência, uma vez que mesmo se tratando de
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atividade complexa (em algum nível), os sujeitos dedicam tempo, energia e conheci-
mento (se engajam) na empreitada; [2] similar ao que fala Kant, é livre, ou seja, os
sujeitos se voluntariam a submeter-se às regras, facultando-lhe adentrar ou retirar-se
do jogo; [3] apresenta regras que regulam e mantêm o equilíbrio este universo lúdico –
neste ponto o autor se distancia das regras construídas jogada a jogada de que fala
Heidegger; [4] não é, nem tem pretensões de ser real, ou seja, encontra-se na fronteira
do concreto e imaginário – neste ponto, apesar de parecer haver uma aproximação ao
que diz Schiller, ao afirmar que o lúdico surge entre a forma e a realidade, este não faz
separação entre o jogo e a realidade; [5] uma atividade que possui começo e fim, está
localizado em um tempo e um espaço; [6] permeado de incertezas – aderente ao que
diz Heidegger sobre o não saber acerca da situação que ainda está por vir.

Pensando no objetivo deste trabalho e com o intuito de possibilitar maior imer-
são no jogo simulador Kimera: Cidades Imaginárias, nos aproximamos da linha de
pensamento de Pascal, ou seja, o jogo somente é interessante quando possibilita o
jogador pensar que é “aquilo” que deseja. Desta forma, cabe investigar o que o nosso
público deseja para si neste momento para, a partir desse lugar, estabelecer no jogo
algo que gere a expectativa nos sujeitos de terem o que desejam. Sem implicar que
devamos deixar de lado a alternância de estados de que fala Schiller, ou a livre escolha
de submeter-se à regra de que fala Kant.

Entendemos nesse percurso o esforço para compreender a definição de jogos,
porém não podemos falar o mesmo de jogo digital. Cabe, a partir daqui tentar elucidar
quando um jogo deixa de ser apenas jogo e passa a ser um jogo digital.

Similar ao que fizemos para entender o conceito de jogo, partiremos do que
o dicionário tem a nos dizer sobre digital. Assim, no Priberam2 podemos perceber
que, diferente da palavra jogo, o conceito digital possui significados mais tímidos: dos
dedos ou a eles relativos; relativo a dígito; e por fim, apresenta dados, resultados
ou indicações sob forma numérica, por oposição a analógico. Partindo desta ideia,
podemos assumir, inicialmente, a ideia do dicionário sobre o que é digital, em oposição
ao analógico, se distingue pela forma de representação dos dados sob forma numérica,
por ser esta definição a que se aproxima melhor do que buscamos entender.

De fato, quando falamos em conteúdo digital, subliminarmente às informações
que enxergamos, temos números, quais sejam zeros e uns que representam aqueles
dados – mas ainda estamos muito superficiais à definição de conceitual jogo digital.
Afinal, não podemos dizer que um jogo matemático com algumas representações
numéricas é digital, apenas porque “apresenta dados, resultados ou indicações sob
forma numérica”.

2 <http://www.priberam.pt/dlpo/digital>, acessado em 20 de junho de 2015

http://www.priberam.pt/dlpo/digital


46 Capítulo 4. Ciclo Atual: Proposta Desenvolvida

Alves (2013), procura delinear as relações entre jogos digitais e aprendiza-
gem, diferencia Jogos Digitais de Jogos Eletrônicos, considerando que os primeiros
apresentam “ambientes em duas dimensões e narrativas mais simples, sendo que a
jogabilidade, a interatividade e o realismo das cenas os aproxima dos jogos eletrônicos
de primeira e segunda geração”, ao passo que os segundos têm objetivos comerciais,
são mais sofisticados e contam com maior quantidade de recursos à sua disposição.

A partir do que a autora compartilha, podemos ter uma clarificação na nossa
busca, ao passo que, em certa medida Jogos Digitais e Jogos Eletrônicos são, con-
ceitualmente, muito próximos, diferenciando-se apenas no que se refere à narrativa,
interatividade, interface, qualidade e realismo das imagens onde os primeiros apresen-
tam maior simplicidade em relação aos segundos. Assim, com base nesta informação,
ao passo que consigamos entender Jogos Eletrônicos, seremos capazes de definir
também Jogos Digitais e vice-versa.

Alves (2013) também nos concede pistas de que Jogos Eletrônicos possuem
custos elevados em detrimento aos produtos com fins educativos/pedagógicos não
comerciais. E que os Jogos Digitais são mais simples em relação àqueles, justamente,
pela sua produção acessível. Visto que atualmente existe dificuldade em angariar
recursos para a produção de jogos para fins pedagógicos.

Aranha (2006, p.106), ao discorrer sobre aplicações imersivas e jogos eletrô-
nicos, nos permite compreender que um jogo é eletrônico quando ele também é um
software. Existem autores que usam o termo videojogo, videogame e jogo de computa-
dor no mesmo sentido de jogo eletrônico (VENTURA, 2009, p.7). Salen e Zimmerman
(apud Ventura, 2009 p.11) afirmam que esses jogos constam de um sistema (ou soft-
ware), no qual, um ou mais jogadores se envolvem voluntariamente num conflito artificial
e interativo.

4.1.1.1 Jogos Simuladores Digitais

Em adendo à esta seção, é importante conceituar o que sejam jogos-simuladores
digitais. Isto porquê é a classificação mais específica a qual o Kimera: Cidades Imagi-
nárias se encontra, segundo o Grupo de Geotecnologias, Educação e Contemporanei-
dade da Universidade do Estado da Bahia (GEOTEC-UNEB) (Hetkowski et al. (2013),
Monteiro, Aciole e Mota (2014), Potapczuk (2013), Rezende (2015)).

Para tanto, utilizaremos a definição exposta por Hetkowski et al. (2015) que,
ao discorrerem sobre as proposições teórico-metodologicas no desenvolvimento do
jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginarias, classificam os jogos-simuladores como

ambientes que agregam, por um lado, os princípios dos games (narra-
tiva, quests, personagens, interfaces gráficas...) e, por outro, os prin-
cípios dos simuladores (imersão, imaginação, desejo, simulacro...), os



4.1. Planejamento 47

quais, associados à ideia do espaço como um “virtus”, potencializam
a atividade voluntária dos sujeitos, operando-os como “simulacro” de
mundos reais ou imaginários, onde os jogadores (alunos e professores)
intensificam as funções cognitivas sobre e a partir de determinado(s)
temas, no nosso caso, sobre o entendimento e a vivência nos espaços
das cidades como “jogo do jogo”, desencadeado pelas dinâmicas dos
sujeitos na sua condição humana singularizada.

Assim, podemos assumir que Jogos Simuladores Digitais são aqueles que
possuem todas as características de que falam Huizinga, Heidegger, Pascal, Schil-
ler, entre outros, cuja sua representação depende de desenvolvimento em software,
que possuem narrativa, interatividade, interface, qualidade e realismo das imagens
simplificadas com fins, em sua maioria, pedagógicos e que potencializam a atividade
voluntária dos sujeitos através de um simulacro de realidades vividas.

4.1.2 Imersão em Jogos e Engajamento

A imersão3 é parte importante do jogo. Sentir-se dentro da narrativa construída
ajuda a compreender e absorver a mensagem imbricada na mesma. Jogos que permi-
tem maior imersão, certamente, terão maiores chances de proporcionar debates sobre
suas temáticas para além do mundo virtual. Tentando entender o que leva alguns jogos
a proporcionar maior envolvimento por parte dos jogadores, buscamos alguns autores
que possam nos ajudar a desvelar características potencializadoras de imersão.

É comum, ao pesquisar sobre Imersão, ver suscitar o termo Engajamento. Surge,
então, a necessidade de esclarecer como assumimos os termos Engajamento e Imer-
são neste trabalho. Quando pesquisamos sobre ambos os termos, percebemos que o
termo engajamento ocorre com maior frequência relacionado ao envolvimento político
dos sujeitos com causas sociais, por exemplo, na perspectiva de fonte de possibili-
dades de emancipação (ZARIFIAN, 2002), ativismo cívico (RENNÓ, 2003), militância
associativa e/ou sindical (CORADINI, 2007), promoção de atitude contextualizadora
e problematizadora da realidade (JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 2009) – esta última
muito similar ao “jogo da vida” de que trata Hetkowski et al. (2015). Em contrapartida, o
termo Imersão aparece frequentemente associado ao lado psicológico, por exemplo,
fruto da capacidade de um jogo de induzir jogadores à um sentimento de estar presente
no jogo (BROCKMYER et al., 2009) ou como resultado de experiência em bons jogos
(JENNETT et al., 2008).

De maneira geral, podemos abstrair que Imersão é afundar, mergulhar em um
conteúdo, ao passo que Engajamento é envolver-se politicamente ou em prol à uma
causa. Entendemos também que um não depende do outro. Por exemplo, é possível
3 É importante ressaltar que alguns autores, principalmente da psicologia, tratam engajamento e

imersão como sinônimos para elucidar a experiência subjetiva de se empenhar ao jogo enquanto
joga, a partir de seu desejo.
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estar imerso em uma propaganda bem feita – ou seja, com um enredo e personagens
interessantes e bem interpretados, que fazem os sujeitos se sentirem presentes naquele
mundo virtual – mas ser contra o consumo daquele produto. Porém, é difícil conceber
que um sujeito esteja engajado em uma causa sem estar imerso nela. Isto não significa
que um deva preceder o outro ou vice-versa. Porém, parece plausível que, após imerso
em uma temática a qual considera relevante para a sua vivência social, os sujeitos
resolvam engajar-se nela. Desta forma, assumindo que o que realmente queremos
é potencializar os níveis de imersão dos sujeitos no jogo-simulador Kimera: Cidades
Imaginárias, como forma de possibilitar engajamento dos sujeitos jogadores, passamos
a analisar as características discutidas, principalmente, por Gee (2009).

Para Gee (2009), as características mais profundas e importantes em jogos
digitais e que possuem grande potencial de aprendizado são: [1] possibilidade de
descobrir como as regras podem ser utilizadas em proveito próprio para atingir objetivos
para o qual está pessoalmente e emocionalmente ligado; [2] granularidade de controle
que ofereça a sensação de intimidade corporificada ou prolongamento de poder e de
visão; [3] satisfazer condições adequadas para que seja possível a aprendizagem a
partir da experiência; [4] permitir, encorajar e ajudar os jogadores a encontrar e utilizar
combinações de habilidade-possibilidade4 entre entidades, ferramentas ou mundos;
[5] possibilidade de modelar e utilizar modelos para tornar o aprendizado a partir da
experiência concreta mais geral e abstrata; e [6] permitir e encorajar que o jogador
determine sua própria trajetória através do jogo.

Já Brockmyer et al. (2009), numa perspectiva sobre os impactos psicológicos,
elencam características que ajudam na medição da imersão em vídeo games5. Estes
últimos sugerem que a popularidade dos vídeo games está relacionada à tendência
desses induzirem o sujeito em um estado de profunda imersão. É importante ressaltar
essa pesquisa tem a intenção de, ao medir de forma quantitativa a imersão dos sujeitos,
identificar indivíduos que estão mais propensos a serem afetados pela exposição a
jogos com conteúdos negativos. Porém, o que buscamos no trabalho destes autores
é entender essa medição como meio para desvelar pistas de como um jogo pode
proporcionar maior imersão. Não nos preocupamos aqui com a suscetibilidade dos
sujeitos a conteúdos negativos, pois, por tratarmos aqui de jogos digitais com fins
educacionais, entende-se que há o cuidado com o conteúdo tratado nestes, afim de
não expor o jogador a conteúdos nocivos. As características elencadas por Brockmyer
et al. (2009) são: presença, fluidez, absorção psicológica e dissociação. Em uma
perspectiva similar, Jennett et al. (2008) corroboram com Brockmyer et al. (2009).

4 Effectivity-affordance, no original
5 Em geral, os autores de jogos distinguem jogos digitais de video games, onde os primeiros

apresentam narrativa, interatividade, interface, qualidade e realismo das imagens de forma mais
simples em relação ao segundo, principalmente por terem origem em projetos com menos recursos
financeiros (ALVES, 2013).
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Em paralelo ao que esses autores apresentam, sobre imersão, Gee (2009)
destaca e busca caracterizar mais o jogo do que o jogador, traçando uma relação com
as características trazidas pelos demais autores.

A primeira característica apresentada por Gee (2009) – possibilidade de desco-
brir como as regras podem ser utilizadas em proveito próprio – se refere a como jogo
permite que o jogador possa explorar as regras colocadas pelo jogo para atingir seus
objetivos, sendo estes objetivos estabelecidos (com certa ligação emocional) como
meta pelo próprio jogador. Esta característica não parece estar ligada, diretamente,
à nenhuma das quais falam Jennett et al. (2008) ou Brockmyer et al. (2009), uma
vez que o jogo permite que o jogador possa explorar as regras, não implica que esse
sujeito seja necessariamente conduzido a explorá-las para atingir um estado desejante
onde sinta-se dentro do jogo ou, esqueça do que ocorre à sua volta. Também não
implica que o jogador, em estado de presença, sinta-se dentro do ambiente virtual,
explore as regras do jogo a seu favor. Mas, pode suceder uma relação com desafio de
que falam Ronimus et al. (2014), os quais sugerem que o desafio está relacionado à
oportunidade de controle/escolha ao jogador – o que também pode estar relacionado
à segunda característica de Gee (2009), denominada granularidade de controle e
sensação corporificada na imersão.

Essa segunda característica tecida por Gee (2009) – granularidade de controle
– se refere a conceder o controle detalhado sobre os elementos do mundo virtual,
criando um efeito onde o jogador passa a sentir-se, parcial ou completamente, imerso
e intimamente envolvido com o mundo virtual. Neste ponto, assemelha-se ao que
Brockmyer et al. (2009) definem como presença: a experiência de estar dentro do
ambiente virtual, o que nos sugerem que a experiência da presença pode ser proporci-
onada por vídeo games, realidades virtuais ou mesmo livros. Argumentam, também,
que modelos mentais desenvolvidos quando o estado de presença é atingido, podem
ser externalizados em situações relacionadas na vida real.

A terceira característica proposta por Gee (2009) – aprendizagem a partir da
experiência – diz respeito às condições que devem ser encontradas para que uma
experiência seja realmente útil para aprendizado. Primeiro, as experiências serão mais
úteis na solução de problemas futuros se a experiência é estruturada por objetivos
específicos – pessoas armazenam suas experiências melhor em termos de objetivos e
como esses objetivos funcionaram ou não. Segundo, para que as experiências sejam
profícuas na resolução de problemas futuros, as mesmas precisam ser interpretadas
– pensando durante e depois da ação em como nossos objetivos se relacionam com
nosso raciocínio na situação. Terceiro, as pessoas aprendem sobre suas experiências
quando recebem um retorno imediato, pois podem reconhecer e avaliar seus erros e
verificar onde suas expectativas falharam e, consequentemente, recomeçar a corrigir
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os equívocos.

Ao nos referirmos a esta característica apresentada por Gee (2009), da mesma
forma que a primeira, a mesma não demonstra ter paralelo com as características
apresentadas por Jennett et al. (2008) ou Brockmyer et al. (2009). Porém, podem ter
uma relação de causalidade com fluidez. Os autores Jennett et al. (2008) explicam a
fluidez como sendo uma experiência na qual o sujeito pára de perceber o mundo real.
Ronimus et al. (2014) afirmam, que existe uma relação direta entre a fluidez e o que
eles chamam de recompensa – o fato de achar a própria atividade recompensante,
sem relação direta com ganhar algo palpável. Esse estado, talvez, possa ser induzido
a partir da terceira característica de Gee (2009), encadeando do aprendizado em ato
com experiências anteriores são valorizadas. Brockmyer et al. (2009) e Jennett et al.
(2008) se assemelham ao afirmarem que este estado é atingido quando existe um
equilíbrio entre habilidade e desafio. Esta última hipótese tem relação direta com a
próxima característica descrita por Gee (2009).

A quarta característica – combinações de habilidade-possibilidade – está re-
lacionada a como o mundo virtual traz possibilidades “acessíveis” dependendo das
habilidades desenvolvidas pelo avatar6. Em um exemplo citado pelo autor sobre o jogo
World Of Warcraft7, há um cenário onde existem cervos que podem ser escalpelados
para produzir couro, mas apenas se o jogador possui a habilidade de escalpelar e
possui a ferramenta correta para tal.

A quinta característica pontuada por Gee (2009) – possibilidade de modelar
e utilizar modelos – refere-se a como o jogo foi modelado e como ele permite o
jogador utilizar estes modelos, através da granularidade de controle. Esses modelos
devem enfatizar algumas características dos objetos reais, que sejam relevantes para a
narrativa, em detrimento à omissão de outras, em prol da jogabilidade. Por exemplo, em
um jogo de construção de cidades em que seja relevante demonstrar a função de uma
usina geradora de energia, podemos ter que alterar as proporções reais do objeto para
permiti-lo caber no mapa, além de ter que omitir outras características que envolvem
a usina – como gestão pessoas, viabilidade técnica, licença ambiental, etc. Para não
desviar o foco do enredo, neste exemplo, que trata de construção de cidades e torná-lo
construção de usinas, evitando tornar o jogo massante, não permitindo que o jogador
dedique tempo demasiado àquilo que não é foco do jogo.

A última característica exposta pelo autor – trajetória única do jogador – se
refere às possibilidades, dentro do jogo, de permitir que mesmo seguindo os objetivos
o jogador possa chegar à solução imprimindo a ela características únicas de quem

6 Extensão ou representação do jogador no mundo virtual
7 Este jogo chegou a ter 11,4 milhões de jogadores ao redor do mundo pagando mensalidades para

poder jogá-lo. Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft>.

http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
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joga, apesar de existir um plano do designer do jogo para a história a ser percorrida
pelo jogador.

Essas duas últimas características delineadas pelo autor não evidenciam re-
lação direta com Brockmyer et al. (2009) ou Jennett et al. (2008), pois estes autores
abordam sobre absorção psicológica como sendo a imersão total em uma determinada
experiência, levando o jogador até a experiências alucinatórias e, outra característica
é dissociação, explicitada como sendo um nível patológico da absorção psicológica.
Essas características psicológicas não são elementos que compõem este estudo.

Apesar de defender que as características apresentadas são importantes em
bons jogos digitais, vale a observação de Gee (2009) de que não há forma simples ou
regra para inserir essas características nos jogos. Além disto, existem jogos que não
possuem parte significativa destas características e que ainda assim, são agradáveis.
Da mesma forma, aponta que os jogos podem possuir todas essas características e
serem longos e complicados.

Por fim, assumiremos como imersão em jogos digitais o estado de concentração
o qual o sujeito passa a sentir-se parcial ou completamente dentro do ambiente virtual,
com fluidez (JENNETT et al., 2008; RONIMUS et al., 2014), possibilitando maior
absorção do conteúdo e potencializando a imersão do jogador no tema abordado pelo
enredo (HETKOWSKI et al., 2015), mediado pelas seis características apontadas por
Gee (2009).

4.2 Implementações

Ao mesmo tempo que as seções 4.1.1 e 4.1.2 apresentam uma revisão teórica
sobre imersão e as características que jogos de maior imersividade possuem, os
autores referenciados não apresentam nenhum tipo de manual para tornar um jogo
mais imersivo. Desta forma, as intervenções feitas neste ciclo precisaram superar o
que consta nas sessões supracitadas, as quais abrangem registro, debates e relatos
dos pesquisadores do grupo GEOTEC a partir de atividades desenvolvidas dentro e
fora da sala de aula, junto com os estudantes, professores e gestores.

Dentre os documentos do grupo de pesquisa, destaca-se o estudo que defende
o jogo-simulador Kimera como proposição Geotecnológica para o entendimento de
espaço, no qual Rezende (2015) realiza uma análise baseada nas perspectivas Apren-
dizagem Escolar, Geotecnologias, Game Design e Entendimento de Espaço. Através
dela, pudemos absorver direcionamentos em relação ao jogo que ajudaram na compre-
ensão de quais modificações poderiam melhorar a imersão, principalmente a partir da
perspectiva Game Design. A partir da pesquisa deste autor, traçamos todos os pontos
a serem modificados no jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias, subsidiado pelas
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Tabela 2 – Lista das Principais Intervenções

Recomendação Origem Feito
1 Alternar trilha sonora entre desafios no jogo Rezende (2015, p. 110) NÃO
2 Possibilitar movimentação do mapa (eixos

X e Y) através do teclado
Rezende (2015, p.113) SIM

3 Apresentar feedback efetivo a cada intera-
ção na partida

Rezende (2015, p.113) SIM

4 Tornar ícones mais intuitivos Rezende (2015, p.113) SIM
5 Revisar tela de abertura para adequar-se

ao formato Full Screen
Rezende (2015, p.113) SIM

6 Adicionar outras opções para plantar (com
flores e/ou árvores)

Rezende (2015, p.113) NÃO

7 Criar fase de aprendizagem e/ou demons-
tração

Rezende (2015, p.113) SIM

8 Apresentar instruções mínimas para utiliza-
ção do modo livre (K-Amplus e K-Maps)

Rezende (2015, p.113) SIM

9 Maximizar a aplicação de recursos 3D no
minigame “A bússola que ninguém vê”

Rezende (2015, p.117) NÃO

10 Possibilitar segurar e arrastar o mapa com
o mouse

Comunicação no grupo
de e-mails kimerajogo

SIM

11 Possibilitar mudar o nível de zoom com
scroll up/down

Comunicação no grupo
de e-mails kimerajogo

SIM

12 Adicionar efeito visual nos botões da tela
inicial ao passar o mouse

Comunicação no grupo
de e-mails kimerajogo

SIM

13 Aumentar os textos que apresentam os res-
pectivos valores (habitados e K$) de cada
edificação

Comunicação no grupo
de e-mails kimerajogo

SIM

14 No minigame “A bussola que ninguém vê”,
deixar uma das peças da bússola no lugar
para facilitar o entendimento do objetivo

Comunicação no grupo
de e-mails kimerajogo

SIM

Fonte: Compilação própria.

características observadas na seção 4.1. A tabela 2, apresenta uma lista de pontos
de intervenções e a origem da recomendação, compilados dos diversos documentos
supracitados.

Em alguns dos documentos utilizados para elencar ações haviam, também,
recomendações diversas que não diziam respeito à um ponto específico do jogo, mas,
sim a uma característica conceitual genérica. A exemplo disto, no trabalho de Rezende
(2015, p. 111) na perspectiva do game design, sugere-se a caracterização do jogo
como educativo. Sem adentrar o mérito da questão, por se tratar de uma indicação
genérica – ou seja, não diz respeito à um ponto específico do jogo-simulador – esta
recomendação, assim como outras similares, não foram elencadas como pontos de
intervenções.
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Os itens 1 e 9 da tabela 2 não foram implementados pois demandam uma
dedicação de recursos desproporcional ao benefício que podem trazer. No caso do
item 1, não haviam especialistas para a produção de novas trilhas sonoras e, no caso
do item 9, trata-se de um minigame o qual o jogador leva pouco tempo para passar.
O item 6 foi desconsiderado, pois, esta limitação encontra-se pautada na narrativa do
roteiro (REZENDE, 2015). Abaixo, descrevemos detalhadamente o tratamento de cada
um dos itens da tabela 2 que foram executados, ou seja, excetuando-se os itens 1, 6 e
9, conforme supramencionado.

O item 2 foi atendido intervindo no código da função manipuladora de evento
de pressionar botão. Primeiro, é criado um flash.geom.Point considerando a posição
atual do mapa como sendo (0, 0). Após verificar qual tecla foi pressionada, é adicionado
ou removido um valor constante ROLAMENTO ao eixo x ou y. O novo ponto de
deslocamento é atribuído à variável global keyRolamento, que por sua vez é lida a cada
novo ciclo do jogo através da função ScrollMap. Esta última função é responsável por
verificar se houve algum deslocamento do mapa, se o próximo ponto consta dentro dos
limites e, por fim, executar o deslocamento.

f u n c t i o n KeyPress ( ev t ) {
. . .
i f ( es tado In te r face == ESTADO_GAMEPLAY) {

var r = new Poin t (0 , 0 ) ;
i f ( ev t . keyCode == 37 | | ev t . keyCode == 65 )

r . x = −ROLAMENTO;
else i f ( ev t . keyCode == 39 | | ev t . keyCode == 68 )

r . x = ROLAMENTO;
i f ( ev t . keyCode == 38 | | ev t . keyCode == 87 )

r . y = −ROLAMENTO;
else i f ( ev t . keyCode == 40 | | ev t . keyCode == 83 )

r . y = ROLAMENTO;
}
keyRolamento = r ;
. . .

}

O item 3 – apresentar feedback efetivo a cada interação – diz respeito ao
jogo apresentar algum tipo de comportamento condizente com as ações do jogador,
demonstrando tanto reconhecimento como os impactos da ação no cenário. Para este
ciclo de intervenção, foi adicionado som para o evento de construção finalizada.

f u n c t i o n Const rucaoFina l izada ( evt ) {
for ( var i = 0 ; i < const ru indo . leng th ; i ++) {
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i f ( ev t . data . construcao . GetEst ru tura ( ) . GetNome ( ) ==
const ru indo [ i ] ) {

. . .
gestorSom . Reproduzir ( ’ construcao−f i n a l i z a d a ’ ) ;

}
}
. . .

}
}

O item 4, foi contemplado junto com a equipe de design, que ficou responsável
por elaborar novos ícones, restando para a equipe de desenvolvimento a substituição
na estrutura de pastas do projeto. A figura 9 mostra alguns dos ícones que foram
substituídos neste ciclo de melhoria. Além da substituição dos ícones, também foram
adicionadas identificações textuais, de forma a facilitar o reconhecimento de cada
função/significado (figura 10).

Figura 9 – Comparativo de Alguns Ícones Antigos (esquerda) com Novos (direita).

Fonte: Kimera: Cidades Imaginárias, 2015.

Figura 10 – Identificações Textuais dos Ícones no Jogo.

Fonte: Kimera: Cidades Imaginárias, 2015.

O item 5 – revisar tela de abertura para adequar-se ao formato full screen –
foi contemplado reorganizando a disposição dos itens, de forma que, ainda que com
alguma distorção na imagem, ao redimensionar para full screen, nenhum dos itens
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sejam omitidos. A figura 11 mostra a tela em tamanho padrão e a tela redimensionada
para tela cheia.

Figura 11 – Tela do Jogo em Tamanho Padrão e Full Screen.

Fonte: Kimera: Cidades Imaginárias, 2015.

O item 7 e o item 8 foram contemplados adicionando uma nova funcionalidade
ao menu principal, com instruções para o jogador (figura 12). Além das instruções, foi
colocado no jogo um alerta visual para o jogador saber qual botão deve acionar para
fazer novas construções.

Figura 12 – Tela de Instruções do Jogo.

Fonte: Kimera: Cidades Imaginárias, 2015.

O item 10 – possibilitar segurar e arrastar o mapa com o mouse – foi resolvido
adicionando uma “escuta” para o evento MOUSE_MOV E toda vez que o mouse é
pressionado no mapa. Enquanto o mouse permanecer no estado de pressionado, o jogo
escutará a tratará o movimento do mouse como o arrastar do mapa (função viewPan).
Quando o mouse for liberado, o evento de movimento do mouse para arrastar o mapa
é então descadastrado.

. . .
/ / ad ic iona l i s t e n e r para MOUSE_MOVE no evento MOUSE_DOWN
stage . addEventL is tener ( MouseEvent .MOUSE_MOVE, viewPan ) ;
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. . .

private f u n c t i o n viewPan ( event : Event ) {
/ / t ransforma mouse para mao
Mouse . hide ( ) ;
hand . v i s i b l e = true ;
hand . s ta r tDrag ( true ) ;
/ / move o mapa para a posicao do mouse
render . Rolar ( i n i t i a l P a n P o i n t . x − stage . mouseX ,

i n i t i a l P a n P o i n t . y − stage . mouseY ) ;
/ / seta a nova posicao do mapa
i n i t i a l P a n P o i n t . x = stage . mouseX ;
i n i t i a l P a n P o i n t . y = stage . mouseY ;

}

. . .
/ / remove l i s t e n e r para MOUSE_MOVE no evento MOUSE_UP
stage . removeEventListener ( MouseEvent .MOUSE_MOVE, viewPan ) ;
. . .

Para atender ao item 11 – possibilitar mudar o nível de zoom com scroll up/down
– foi adicionado uma “escuta” para eventos do tipo MOUSE_WHEEL, de forma que
ao acionar o scroll do mouse, o método WhellZoom é chamado. Esse, por sua vez, é
responsável por verificar se o giro do scroll foi para frente (zoom in) ou para trás (zoom
out), modificar a variável global zoomIndex que determina, entre os possíveis níveis de
zoom, qual está selecionado e, por fim, chamar o mesmo método SetZoom utilizado
para mudança de zoom através dos botões da interface.

f u n c t i o n WhellZoom ( event : MouseEvent ) {
. . .
i f ( event . de l t a > 0 )

zoomIndex ++;
i f ( event . de l t a < 0 )

zoomIndex−−;
. . .
render . SetZoom ( zoomFactors [ zoomIndex ] ) ;

}

O item 12 e 13 foram resolvido através da própria ferramenta Adobe CS5.
O primeiro – adicionar efeito visual nos botões da tela inicial ao passar o mouse –
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inserindo um Keyframe nos frames over dos botões que compõem o menu principal.
Já o segundo – Aumentar os textos que apresentam os respectivos valores de habitados
e K$ de cada edificação, alterando a propriedade de tamanho da letra nos componentes
texto fixo.

Por último, o item 14 – no minigame “A bússola que ninguém vê” – a parte norte
da bússola foi deixada visualmente no lugar bloqueada através da própria ferramenta
de edição, ao passo que as outras três continuaram livres para ser arrastadas até o
local correto.

Após a decisão do Google Code de encerrar o serviço de hospedagem de
projetos, algumas das imagens e códigos mais antigos do jogo foram perdidos, pois,
com o fim da prestação do serviço, constam disponíveis para recuperação apenas as
últimas versões armazenadas nos serviços do Google8, o que dificultou a comparação
de versões mais antigas com versões mais novas. É importante ressaltar que, durante a
execução das melhorias embasadas aqui, houveram, também, intervenções de outros
projetos com focos diferentes do que foi proposto neste trabalho. Mesmo o que consta
elencado aqui, colocamos em pauta para deliberação do grupo. O que tornou a melhoria
e qualidade do jogo o resultado de um esforço colaborativo.

4.3 Avaliação dos Resultados

Após as intervenções aqui propostas terem sido realizadas, a equipe pedagógica
planejou uma oficina para apresentar aos alunos e avaliar, entre outras coisas, os
resultados dessas intervenções. Nesta oficina (figura 13), que foi realizada no dia
13 de dezembro de 2014, os alunos puderam jogar o Kimera: Cidades Imaginárias
acompanhados pelos integrantes do grupo GEOTEC.

Figura 13 – Oficina realizada para testar o jogo-simulador Kimera.

Fonte: GEOTEC, 2014.

8 Mais informações sobre o encerramento dos serviços do Google Code em <https://code.google.com/
>.

https://code.google.com/
https://code.google.com/
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Foram feitas observações relacionadas à jogabilidade e possíveis problemas
que pudessem impedir a continuidade do jogo. Apesar das alterações, ficou constatado
o não entendimento da representação de determinados ícones, a exemplo da funcio-
nalidade de construção. Os alunos, também, tiveram dificuldade em compreender o
objetivo da funcionalidade do Jequitibá Rei. Em contraponto às limitações, explicitadas,
houve uma imersão dos alunos durante a apresentação das cinematics, em especial,
as que representavam as batalhas entre vilões e heróis. Também é possível perceber
a imersão dos sujeitos ao analisar as respostas dadas pelos alunos à questão 1 e 2
(anexo A), onde apenas 10 % e 19 %, respectivamente, dos entrevistados deixaram
de citar pontos específicos do jogo. Da mesma forma, apenas 10 % dos entrevistados
disseram “não” ou “pouco” quando questionados se conseguiram se divertir com o jogo.
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Possibilitar aos sujeitos entendimento das complexidades que compõem o es-
paço geográfico é um desafio. Desta forma, a utilização de ferramentas que possibilitem
representações espaciais criativas do lugar vivido evidencia-se como estratégia agre-
gadora no processo de ensino e aprendizagem. Porém, é difícil – ou, talvez, impossível
– estabelecer um formato ideal de jogo-simulador que aponte para a ampliação de
conhecimentos teóricos e conceituais e, ao mesmo tempo, seja atrativo para os sujeitos
jogadores. A questão se intensifica quando analisamos a situação focada em jovens
de uma sociedade que produz conteúdos midiáticos como jamais visto. Concorrer
com a gama de jogos comerciais existentes torna o desafio ainda mais difícil – e mais
recompensador.

Cabe a nós observar o que existe de melhor nestes “bons jogos”, no sentido de
capturar o que há de potencial imersivo e, notadas as limitações de recursos, transpor
para ferramentas agregadoras do processo educacional. Contudo, a experiência de au-
tores renomados na área mostra que não há receita simples para tornar um jogo-digital
mais ou menos imersivo. Neste contexto, a abordagem utilizada pelo projeto Kimera:
Cidades Imaginárias de construir um jogo colaborativo, envolvendo discentes, docentes
e gestores da escola (e na escola) mostra-se de grande valia no processo de desenvol-
vimento de um jogo-simulador que contemple os desejos dos sujeitos jogadores. Neste
ínterim, estar atento às características imersivas, enquanto se intervêm no código do
jogo, apresenta-se como potencializador do processo de imersão.

Nestas circunstâncias, este trabalho se propôs à potencializar a imersão dos
sujeitos jogadores no jogo-simulador Kimera: Cidades Imaginárias, de forma que os
sujeitos pudessem se aprofundar no debate das questões que envolvem a Cartografia
e o Espaço Geográfico, empoderando-se como cidadãos do seu cotidiano e de sua
história.

A maior constatação deste projeto foi a de que o trabalho participativo, por si só,
já é um grande agregador do processo educacional – tanto para os sujeitos estudantes
como para os demais pesquisadores. Outra contribuição relevante deste trabalho
foi a identificação de como a pesquisa-ação está permeada no fazer dos sujeitos,
envolvidos no projeto Kimera, bem como sua forma participativa, intervencionista,
problematizadora e deliberativa é importante para a construção do processo durante o
seu próprio caminhar.

Faz-se relevante apontar que o objetivo desta pesquisa foi atingido, conside-
rando sugestões para futuras pesquisas, a despeito da relevância da revisão dos



60 Capítulo 5. Considerações Finais

conteúdos teóricos, não podemos afirmar que, observadas as características imer-
sivas trazidas pelos autores, haverá aumento do poder imersivo do jogo-simulador.
Da mesma forma que uma avaliação simplificada por parte dos sujeitos imersos no
processo sem uma perspectiva criteriosa pode levar à uma conclusão enviesada. Assim,
vemos como importante, para trabalhos futuros, uma avaliação dos níveis de imersão
por parte dos sujeitos jogadores. Para tanto, indicamos como possibilidade a utilização
do questionário de imersão em jogos proposto por Brockmyer et al. (2009).

Existe espaço, ainda, para melhorias no motor do jogo, como por exemplo,
aprimorar as respostas do motor do jogo, que constam de maneira basilar. Outra
questão relevante suscitada por este projeto é a relação entre Imersão e Engajamento.
Clarificar se há causalidade entre as duas ou se uma é potencializadora da outra
ajudaria no desenvolvimento de projetos voltados para o aumento do envolvimento de
sujeitos em torno de uma ideia.
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ANEXO A – Questionário de Avaliação
Kimera

A.1 O que você mais gostou no jogo?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.2 O que você menos gostou no jogo?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.3 Tem algo que você sugere que mude no jogo?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.4 Qual foi a sua maior dificuldade?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.5 Você conseguiu se divertir com o jogo?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.6 Aprendeu algo com o jogo? Se sim, como foi traba-

lhado nas aulas?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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A.7 Que personagens você identificou?

Fonte: GEOTEC, 2014.

Fonte: GEOTEC, 2014.
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