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RESUMO

Os jogos estão sendo cada vez mais trabalhados não apenas como entretenimento, mas também como forma de desenvolvimento e relacionamento humanos. O presente estudo centra-se no jogo Ikariam,
na busca de analisar o jogo e seus jogadores quanto a habilidades e liderança. Trata-se de um estudo de caso que apresenta os resultados de pesquisa qualitativa que teve como objetivos analisar um jogo
estratégico online e verificar como se dão as relações dos jogadores e a construção de suas estratégias, bem como seus interesses e motivações. Os resultados apontam que Ikariam apresenta layout
simples, ambientado na Grécia Antiga, com potencial pedagógico. Os jogadores demonstram estilos de liderança na direção do compartilhamento e construção coletiva. Conclui-se que o jogo Ikariam é um
campo vasto para experimentações, no que tange à historicidade, relacionamentos, interação, motivação, aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e de raciocínio lógico matemático.
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ABSTRACT

Games are increasingly being worked not only as entertainment but also as a means of development and human relationships. The present study focuses on the game Ikariam, seeking to analyze the game
as the players and their skills and leadership. This is a case study that presents the results of qualitative research that aimed to analyze a strategic game online and see how they give relations of the players
and build their strategies, as well as their interests and motivations. The results show that Ikariam presents simple layout, set in Ancient Greece, with pedagogical potential. Players demonstrate leadership
styles in the direction of sharing and collective construction. We conclude that the game Ikariam is a vast field for trials, regarding the historicity, relationships, interaction, motivation, learning, skills
development and logical mathematical.

Keywords: Ikariam; leadership; skills; Games ETR; Ancient Greece.

1 INTRODUÇÃO

A rápida e constante evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem influenciado a mudança de hábitos e estilos de vida dos diferentes tipos de gerações e delineado perfis cada vez mais
imersos em ambientes online tanto de forma síncrona como assíncrona. Além disso, tem se utilizado de várias interfaces de comunicação para manter contato via redes sociais, de interesse, trabalho ou de
lazer. Essa presença ou ausência em um ambiente online interconectado e “a dinâmica de cada rede em relação às outras são fontes cruciais de dominação e transformação de nossa sociedade: uma
sociedade que, portanto, podemos apropriadamente chamar de sociedade em rede” (CASTELLS, 1999, p. 497).

Essa sociedade que está sendo redesenhada vem permitindo que diferentes sujeitos se conectem por meio da internet, independente do lugar no qual estejam, bastando para isso ter um simples celular,
Ipod, Tablet ou modem acoplado a um notebook, não necessitando mais estar acoplado a um PC em sua casa ou em um espaço público delimitado, pois o conceito de mobilidade está cada vez mais presente
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no dia a dia das pessoas.

Com a evolução da internet e aumento na velocidade de acesso, navegar por diferentes sites e comunidades em tempo hábil tem se tornado algo comum, bem como conhecer diferentes culturas e línguas por
meio das redes sociais, chats e jogos, ampliando desse modo o campo social, de comunicação e lazer de cada usuário inserido no ciberespaço. De acordo com Silva, Santana e Francisco (2010, p.8),
participar de jogos estratégicos, “permite que jogadores desenvolvam habilidades quanto à tomada de decisão, planejamento de tarefas e disciplina, criando novas rotas de aprendizagem de forma individual
ou coletiva, objetivando alcançar as metas propostas pelo jogo”.

Em meio a tantas transformações sociais, esse trabalho visa analisar um jogo estratégico online intitulado Ikariam e verificar como se dão as relações dos jogadores e a construção de suas estratégias, bem
como seus interesses e motivações. Desse modo, este trabalho apresenta uma pesquisa exploratória, descritiva, qualitativa, com uma abordagem metodológica versada no estudo de caso, realizada em
ambiente natural. Esse tipo de pesquisa retrata a realidade com diferentes fontes de informação e pontos de vista presentes numa situação social, além da utilização de uma linguagem mais acessível que
outros tipos de pesquisa (LÜDKE E ANDRÉ, 1986).

Com isso, busca-se conhecer as estratégias desenvolvidas pelos jogadores de Ikariam e as habilidades desenvolvidas pelos sujeitos desse estudo, que se encontram estruturadas em quatro partes, a saber: o
cenário do jogo; a análise das suas potencialidades; as habilidades adquiridas em Ikariam; e o perfil dos jogadores, elencando novas possibilidades de ação ao processo pedagógico.

2 CENÁRIO DO JOGO

Ikariam remete-se ao tempo da Grécia Antiga (Idade Clássica), com um estilo que lembra jogos como: Age of Empires e Civilization, pois ocorre em tempo real, dentro de um contexto histórico, possui mapas
aleatórios, envolve negociação de mercadorias, religião, gestão de recursos, de tropas/frotas, controle do índice de satisfação e saúde na cidade. Apresenta-se em formato de ilhas, dá liberdade ao jogador
para transitar pelo mar, por terra e pelo ar, possui características colaborativas de aprendizagem, no que tange às trocas de informação, orientações e estratégias compartilhadas visando atividades em grupo
com objetivos em comum.

O referido jogo é caracterizado como um MMOG, que é assim intitulado por conseguir reunir de modo simultâneo um grupo numeroso de jogadores em um ambiente online “em universos ‘constantes’ que
continuam funcionando mesmo quando um jogador sai” (PRENSKY, 2010, p.219). Existem muitas variações desse estilo de jogo, no caso de Ikariam ele melhor se configura como um MMORTS (Massively
Multiplayer Online Real Time Strategy), apresentando-se como um jogo de estratégia online coletivo que ocorre em tempo real, tendo como principal característica a necessidade de seus jogadores
elaborarem uma estratégia em grupo objetivando alcançar determinadas metas e avançarem no jogo (PONTUSCHKA, 2009).

Segundo Santaella (2008, p.40), os MMOGs não servem para todos os tipos de jogadores, pois exigem dos participantes uma dedicação acima da média, obrigando-os a atender compromissos virtuais e ter
“um nível de conhecimento semelhante ao de uma profissão na vida real”. Esse é um jogo no qual a interação e a colaboração entre seus integrantes são fatores indispensáveis para que os mesmos consigam
um bom desempenho. São jogos coletivos, providos de ferramentas comunicacionais, objetivando uma maior unidade entre os seus participantes, possibilitando o aprendizado com o auxílio de seus parceiros
de aliança, vizinhos e amigos, atraindo assim muitos internautas por seus desafios, popularidade e novas possibilidades de socialização. Complementando essa questão, Boff e Busetti (2011) afirmam que
dentre as características desse jogo também é possível contemplar: a cooperação, criatividade, imersão, socialização e interatividade entre os jogadores possibilitando o acesso a diferentes tipos de desafios.

Ikariam é uma criação da empresa Gameforge Productions Gmbh, com início no dia 22 de janeiro de 2008 com a versão 0.1.0, e vem se aperfeiçoando no decorrer dos anos, seja na comunicação
(acrescentando um chat e fórum internos), na parte da historicidade (acrescentando formas de governo), bem como nas formas de espionagem, tipos de tropas e frotas, culminando com uma modificação em
seu layout no dia 02 de maio de 2012 ao chegar a versão 0.5.0. Após essa modificação em seu layout, já ocorreram outras cinco atualizações, das quais as duas últimas datam de janeiro e abril de 2013,
acrescentando novos barcos, pesquisas, correção de bugs, uma nova opção de ataque por meio da pirataria e uma Torre de Helios em cada ilha que implica em um aumento em 10% da produção de recursos
da ilha, por um tempo delimitado, para todos os jogadores presentes nela, caso um dos participantes consiga adquiri-la.

Apesar de seu pouco tempo de atuação, o game já se encontra difundido por 37 países, além do Brasil, recebendo nesse meio tempo cinco premiações, divulgadas em sua página inicial, das quais quatro
delas ocorreram em 2009 e a mais recente no início de 2011, sendo eleito pelo “Browser Game of the Year 2011”, com votos de jogadores de diferentes localidades, como melhor jogo estratégico[1].

Outras características referentes a Ikariam é que ele não possui um fim determinado, permite criação de alianças – sem limite de adesão às mesmas –, possui potencial educativo, favorece o uso de
estratégias para solução de problemas, trabalha conceitos de motivação, colaboração, comunicação e interação (GOMES; CARVALHO, 2010) e faz com que o jogador aprenda a lidar com vitórias e derrotas,
bem como ter uma visão macro do problema e antecipar suas soluções. Nesse jogo não há como um participante se manter na liderança de forma isolada, se faz necessário em vários momentos contar com a
ajuda de vizinhos na ilha e também com os parceiros de sua aliança para desse modo poder traçar estratégias e conquistar o 1º lugar no ranking. Esse é, inclusive, o objetivo maior do jogo: conquistar e se
manter nessa colocação em um dos mundos virtuais dispostos entre os diferentes servidores; a aliança que conseguir esse intento será considerada a líder desse mundo.

Por se tratar de um jogo estratégico, é muito comum o desenvolvimento de habilidades colaborativas, visto que os jogadores aprendem a trabalhar em equipe para poder atingir metas de interesse do grupo
e auxiliar na solução de problemas. Nos ambientes propostos para esse estilo de jogo, as pessoas conseguem desenvolver sua criatividade, planejar ações, sem subestimar o grau de racionalidade do
adversário, sendo necessário antever seus próximos passos, adotando estratégias específicas visando alcançar determinado objetivo (BÊRNI, 2004), individual ou coletivo.

De acordo Tarouco et. al. (2004), os jogos deste estilo focam na sabedoria e habilidade de negociar o que o usuário possui e, de modo em particular, na ação de administrar e construir algo, possibilitando
por meio de simulação a aplicação de conhecimentos adquiridos e percepção de como aplicá-los de forma prática. Para Silva, Santana e Francisco (2010, p.8), participar de jogos estratégicos, “permite que
jogadores desenvolvam habilidades quanto à tomada de decisão, planejamento de tarefas e disciplina, criando novas rotas de aprendizagem de forma individual ou coletiva, objetivando alcançar as metas
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propostas pelo jogo”.

Complementando essa descrição, Santos e Vale (2006) afirmam que todo jogo de estratégia favorece o levantamento e análise de determinada situação, bem como o planejamento de ações sequenciadas,
exigindo grande flexibilidade de pensamento para articular cada passo a ser seguido e definir o melhor caminho no cenário do jogo, se apresentando como um possível instrumento a ser utilizado em uma
prática pedagógica.

Esse estilo de jogo também se encaixa na categoria dos jogos de estratégia em tempo real (ETR), também conhecidos como jogos Real Time Strategy (RTS), que difere dos conhecidos “jogos de estratégia”
por não ocorrer em turnos[2] e sim ao mesmo "tempo" para todos os jogadores. Segundo Gee (2010, p.83): “Os jogos ETR fazem parte dos videojogos e dos jogos de computador mais complexos e
exigentes. Neste tipo de jogos, os jogadores desempenham uma civilização que escolheram e para qual devem tomar um conjunto de decisões”.

De modo geral, o jogo, tido como estratégico em tempo real, constitui-se da construção e desenvolvimento de uma nação/império num determinado período histórico, desde uma simples tribo até uma
aldeia/cidade mais evoluída, no qual o jogador passa a administrar. Sua interface geralmente é visualizada de cima, permitindo melhor controle da evolução da cidade, tropas e frotas e seu ambiente é
composto por um mapa, no qual as unidades deverão executar tarefas, coletar recursos, explorar o terreno adversário e atacá-lo.

A escolha de Ikariam para a realização dessa pesquisa foi decorrente de dois fatores relevantes: a questão da sua contextualização com a Grécia Antiga – trazendo elementos que podem ser explorados com
uma boa proposta pedagógica em sala de aula; e o fato de não ter um final pré-determinado, permitindo desse modo um maior tempo de imersão por parte do(s) pesquisador(es) envolvido(s), uma
aproximação com os sujeitos pesquisados, bem como o processo de observação, as anotações de campo e aplicação de instrumentos de coleta de dados como questionários e entrevista online. Além disso, a
característica de necessitar do suporte do grupo para planejamento e ações foram importantes para possibilitar a análise da liderança.

3 ANALISANDO OS JOGADORES: APRESENTANDO RESULTADOS

Para delinear o perfil dos jogadores de Ikariam, foi selecionado primeiramente um servidor registrado no Brasil identificando o espaço a ser explorado como mundo Sigma no endereço: . É dentro desse
ambiente que ocorrem as interações com os demais jogadores que se encontram espalhados em diversas ilhas. Para definir os sujeitos da pesquisa foi necessário fazer parte de uma aliança, visto que é a
maneira de manter contato com um grupo de jogadores e melhor compreender suas estratégias de jogo e desenvolvimento. No entanto, ao contrário de outros jogos estratégicos, Ikariam não delimita a
quantidade de membros pertencentes a uma aliança, desta forma o número a ser investigado é diferente do total apresentado no início da pesquisa que apresentava 105 participantes.

Desse quantitativo, apenas 41 responderam a um questionário preliminar que serviu para delinear o perfil desses jogadores, caracterizando seu tempo de dedicação, interesses e particularidades do jogo. A
partir desse levantamento foram selecionados sete jogadores para a etapa da entrevista, considerando os que possuíam maior tempo de dedicação ao jogo, sendo selecionada uma amostra não probabilística,
levando em conta uma carga horária significativa de dedicação ao jogo por dia.

Em relação a esse grupo seleto, foram investigadas suas relações/interações sociais dentro do jogo, motivação e estratégia, apontando suas dificuldades e aprendizagem adquiridas dentro do mundo virtual
persistente no qual eles foram investigados.

Dos sete jogadores selecionados para essa etapa, seis são do sexo masculino e apenas um do sexo feminino, todos brasileiros, com faixa etária entre 18 e 47 anos e escolaridade variando do ensino médio
incompleto a pós-graduação. O roteiro de entrevista semiestruturada foi dividido em duas partes: na primeira, foram elencadas perguntas sobre os relacionamentos ocorridos dentro do jogo, intitulada de
Etapa A: Relacionamentos. Já a segunda parte, nomeada de Etapa B: Estratégia, motivação e habilidades adquiridas no jogo, teve por objetivo compreender quais as dificuldades e soluções encontradas no
decorrer do jogo, além das habilidades adquiridas frente às estratégias escolhidas.

Nesse tópico foram enfatizados o conceito de liderança e as características de um líder, visto que a maioria dos sujeitos desse estudo exerce função de liderança. Antigamente a definição de líder se limitava
apenas a atributos pessoais e traços de personalidade (LOURENÇO, 2006), com o passar dos anos esse conceito foi se modificando e passou a incorporar também um comportamento. Nesse sentido, qualquer
pessoa poderá se tornar líder. Outro conceito mais recente abrange uma nova visão sobre liderança, cujo foco não é apenas o líder, nem sua relação com os seus subordinados ou mesmo nas situações em
que ele se insere, passando a considerar todos esses fatores de forma conjunta (FARIA, 2008).

No quadro 1, apresenta-se a autodescrição dos jogadores, as características de liderança por eles enfatizadas, suas habilidades geradas, bem como sua identificação por meio de uma codificação previamente
definida, preservando assim sua identidade. Os jogadores foram assim registrados por questões éticas, tendo em vista que muitos assumiram seu nome verdadeiro no jogo, por esse motivo todos foram
descritos por meio de códigos, conforme expresso logo abaixo:

Quadro 1: Características e habilidades dos sujeitos

Auto descrição Características presentes Habilidade Codificação
Sou Líder do Esquadrão Gamma e estou
sempre protegendo meu esquadrão e
incentivando todos a evoluírem comigo

Liderança e espírito de
proteção do grupo.

Liderança e
Estratégia MG

Sou Líder democrática, não lidero sozinha,
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acho a opinião da minha cúpula muito
importante, e dependendo do caso a opinião de
todos os jogadores, para que eu possa tomar
certas decisões.

Espírito de proteção do
grupo.

Administração
e Socialização NM

Sou Diplomata da aliança LR, Legião
Romana. Uma responsabilidade é cuidar de
todos os membros, conversar com outras
alianças para manter a paz ou começar uma
guerra e fazer o máximo possível para resolver
todos os problemas que aparece e avaliar a
entrada de membros na aliança.

Diplomacia. Zelo pelo
bom relacionamento

interpessoal.
Administração MS

(...) me considero um líder estratégico, sempre
penso antes de agir.

Estrategista. Foco nas
ações a serem tomadas.

Liderança e
Estratégia MO

não gosto de liderança dentro do jogo sou
apenas um membro disposto a ajudar no que
for preciso

Jogador. Gosto pelas
atividades que exijam

ação e raciocínio lógico.
Socialização OZ

Sou General. Secretario de Estado. Gosto da
interação e o fato de poder liderar as mesmas

Ênfase no
desenvolvimento do

grupo.
Socialização FG

(..) bastante ofensivo, gosto de atacar os noobs
que acham que sabem jogar.

Estilo de jogo aguerrido.
Foco nas batalhas.

Liderança e
Estratégia SC

Fonte: Dados da Pesquisa (2012).

Os participantes da pesquisa não se autodenominaram líderes. Foi um processo construído, já que eles foram sendo escolhidos pelos demais membros, pela contribuição que prestava ao grupo. Com exceção
de um, os demais exercem funções de liderança. Quando questionados acerca das características que os tornaram importantes para o grupo a ponto de terem sido convidados para assumirem um cargo de
liderança, as respostas revelam a clareza do próprio potencial e das suas qualidades. Um exemplo é a fala de MS, que ao analisar seu perfil, declara “ser guerreiro, ativo e participativo e ter ajudado o
crescimento da LR”. A análise da fala revela a autoestima e a confiança no seu próprio potencial para o crescimento do grupo.

Participar ativamente do grupo também exige o desenvolvimento de múltiplas atividades. E o enfrentamento de inúmeros desafios. A fala de FG aponta para essa inquietação por trás das ações dos
participantes do jogo, indicando que seu maior desafio foi “ter a aliança realmente que queria. Ser bem entrosada, eficaz no sentido de funcionar os ataques/defesas. Trocas e evolução de todos. Saber lidar
com as diferentes personalidades de pessoas para isso ficasse bem redondo”.

A análise nas falas dos sujeitos revela que a possibilidade de trabalhar em grupo favorece o desenvolvimento intelectual. As estratégias e habilidades por eles desenvolvidas podem ser aplicadas em ocasiões
diferentes, tornando-o uma pessoa e mais preparada para enfrentar os desafios na sua vida pessoal e profissional, conforme análise dos jogadores. Nas falas dos sujeitos, constata-se que há aspectos nos
quais eles reconhecem em seu desenvolvimento pessoal.

Liderar as pessoas. Saber que as coisas funcionam bem, quando existem vários lideres que desempenham as devidas funções. Jamais assumir sozinho tudo, isso sobrecarrega. Mas
pra isso funcione desta forma ideal é muito complicado. Outro ensinamento e saber administrar controle de finanças e saber muito lidar com as pessoas e seus comportamentos (FG).

Devemos ter um bom caráter, não ser egoísta, ter consideração pelas pessoas que estão atrás do monitor contando com você como se elas estivessem ali na sua frente na vida real,
ser leal, dividir o que tiver para ajudar o próximo, etc... Este jogo nos torna uma pessoa melhor (NM).

Trouxe para o meu dia-a-dia responsabilidade, vi que tomar conta e liderar uma aliança um esquadrão tem que ter responsabilidade e é isso que temos que ter em nossa vida social
(MS).

(...) o trabalho em equipe, isso é muito importante, pois antes eu queria fazer tudo sozinho e o mais rápido possível. (MG)

A análise do perfil dos sujeitos permite enfatizar que algumas das características por eles citadas caracterizam o seu estilo de liderança. Outro aspecto é a tomada de decisões e o enfrentamento dos
problemas, buscando proteger seu grupo e defender seus objetivos, não deixando de lado o cuidado, a análise da situação e suas possíveis consequências refletindo acerca de todos os diferentes fatores
antes de tomar uma decisão segura.
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O cruzamento das informações com as respostas das entrevistas buscou responder ao seguinte questionamento: “como se dão as relações e a construção das estratégias de jogo em Ikariam”. Após a análise
dos dados, observa-se que os jogadores tendem a se aproximar das pessoas que buscam os mesmos objetivos e interesses, visando encontrar em seus parceiros: dedicação ao jogo, responsabilidade e
companheirismo e lealdade.

Com relação às estratégias desenvolvidas, estas foram, em grande parte, uma ação reflexiva frente aos desafios diários apresentados em Ikariam.

No que se refere ao processo de aprendizagem, alguns jogadores enfatizaram a importância de poder contar com parceiros dentro do jogo, desenvolvendo junto com eles suas táticas de combate, bem como
assumindo papéis de líderes e de administradores, sempre contando com alguma parceria na ilha ou na aliança para alcançar os resultados desejados, tendo ciência que ninguém evolui nem vence sozinho.

Entre as principais ações desenvolvidas pelos jogadores destacam-se: a seleção de jogadores ofensivos, coordenação de pessoas e de grandes batalhas, bem como tirar dúvidas sobre a dinâmica do jogo,
ajudar nas batalhas e aprender a guerrear estrategicamente.

Observou-se que os participantes do jogo, adquiriram atitudes como: dividir responsabilidades de liderança com outros jogadores, contribuindo com o bom funcionamento do grupo e não sobrecarregando
ninguém; aprenderam a administrar finanças; a ter paciência com seus parceiros de jogo; a lidar com pessoas e seus comportamentos e ajudar a um amigo na expectativa de ser ajudado nos momentos
difíceis.

Em Ikariam, desenvolver estratégias de ataque e defesa em um jogo coletivo é também desenvolver o olhar atento ao cenário atual e às possíveis mudanças que estão ocorrendo ou podem vir a ocorrer a
qualquer instante, enfatizando que o ato de jogar favorece a disciplina, a atenção, a criatividade e a autoestima. O cuidado em manter a união do grupo e o respeito a valores como: lealdade, cumplicidade,
fidelidade também foram aspectos observados no grupo e que, acredita-se, merecem ser enfatizados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No jogo, assim como na vida, um líder reconhece que suas atitudes, sua postura de enfretamento diante das atividades a serem desenvolvidas e de apoio aos seus subordinados, zelando pela união do grupo
em torno de um objetivo em comum, são habilidades tidas como exemplos para os seus liderados, alguém que se torna referência e em cujas habilidades eles podem confiar, para crescerem dentro do jogo.

Nesse sentido, percebe-se que entre as habilidades desenvolvidas pelos líderes da aliança estão o conhecimento das etapas, ou seja, da sua área de ação e atuação. Além de saber criar estratégias, o líder
precisa estimular seus companheiros, atribuindo-lhes funções dentro da estratégia montada na qual cada um explore o seu potencial e possa com isso ampliar os conhecimentos e contribuir para o
crescimento e fortalecimento do grupo.

Trata-se de um processo contínuo, para o qual o líder deve ter disponibilidade e espírito empreendedor e estrategista, buscando sempre atingir novas metas e visando aumentar o patrimônio do grupo. Tais
competências, aliadas ao aprendizado de diferentes estratégias que devem ser aplicadas em ocasiões distintas, revelando-o ou tornando-o um especialista na sua atividade, no caso nas estratégias do jogo,
mas habilidades que podem ser aplicadas no cotidiano profissional dos sujeitos.

Algumas qualidades apontadas pelos sujeitos ao longo do texto revelam o perfil do profissional do século XXI, que precisa estar atento aos seus liderados, no sentido de zelar pela segurança de todos, sempre
atento à ameaças que podem desestruturar o ambiente. Aliado a isso, percebe-se que se faz necessário também manter vivo o espírito de equipe, sabendo que o sucesso de um representa o sucesso do
grupo. Tal perspectiva é trabalhada pelos jogadores que desempenham funções no grupo, e sua importância é reiterada em suas falas, ao enfatizarem expressões como incentivo, cuidado, proteção,
diplomacia e nas habilidades adquiridas como: comunicação e interação, sociabilidade, administração, articulação lógico-matemática, liderança e estratégia.

Embora apresentando um layout simples, quando comparado a outros jogos, observa-se que Ikariam possui um campo rico a ser explorado em sua concepção histórica, trazendo à tona elementos da Grécia
Antiga que poderiam ser trabalhos pedagogicamente, considerando que o método de análise de um jogo de Consalvo e Dutton (2006), trouxe à tona elementos que podem ser facilmente explorados nos
cursos de Administração, Psicologia e de modo em particular na História, uma vez que o cenário marítimo do jogo remete à Grécia Antiga, suas formas de governo, tipos de tropas e frotas, assim como o uso
da praça pública como forma de comunicação nas ilhas, o comércio, bem como a mitologia grega com seus deuses pagãos e respectivos templos.

Diante dos resultados apurados, verifica-se que o jogo Ikariam apresentou um campo vasto para experimentações, no que tange a historicidade, relacionamentos, interação, motivação, aprendizagem,
desenvolvimento de habilidades e de raciocínio lógico matemático, indicando que se bem explorado em sala de aula, poderá contribuir com a formação de pessoas de modo especial no curso de História,
trazendo elementos da civilização grega, em um formato mais dinâmico e desafiador, por meio de um jogo online.

REFERÊNCIAS

ABRÃO, B. S.; COSCODAI, M. U. História da filosofia. São Paulo: Best Seller, 2003.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1).

BÊRNI, D. de A. Teoria dos jogos: jogos de estratégia, estratégia decisória, teoria da decisão. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2004.

BOFF, E.; BUSETTI, R. M. Um MMOG para instigar o conhecimento. RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 1, 2011. Disponível em: . Acesso em: 18 mar. 2012.

Pág.5/6



CONSALVO, M.; DUTTON, N. Game analysis: developing a methodological toolkit for the qualitative study of games. 2006. Disponível em: . Acesso em: 19 abr. 2012.

CUNHA, R. L. de F. Um sistema de apoio ao jogador para jogos de estratégia em tempo real. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte, 2010. Disponível em: < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/ dspace/bitstream/1843/SLSS-85RK8D/1/renatoluizdefreitascunha.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2012.

FARIA, C. Tipos de liderança, 2008. Disponível em: . Acesso em: 7 abr. 2012.

FREIRE, G. de S. Jogos eletrônicos: um fenômeno sócio-cultural no mundo moderno, 2011. Disponível em: . Acesso em: 11 jun. 2012.

GEE, J. P. Bons videojogos + boa aprendizagem: colectânea de ensaios sobre os videojogos, a aprendizagem e a literacia. Portugal: Edições Pedago, 2010.

GOMES, T. de S. L. CARVALHO, A. A. A. Os MMOG como ambientes educativos: uma análise de conteúdo dos jogos Ikariam, o game Gladiatus e Metin2 e dos fóruns oficiais. In: Encontro nacional de didática
e prática de ensino. Convergência e tensões no campo da formação e do trabalho docente: políticas e práticas educacionais. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 15., Belo
Horizonte. Anais.... Belo Horizonte: UFMG, 2010.

______; O potencial educativo dos Massively Multiplayer Online Games: uma avaliação dos jogos Metin2, Ikariam, Ogame e Gladiatus. In: Congresso Internacional Galego Português de Psicopedagogia. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL GALEGO PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA, 10., 2009, Braga. Anais... Braga: Universidade do Minho, 2009. Disponível em: . Acesso em: 16 maio 2011.

KASHIWAKURA, E. Y. Jogando e aprendendo: um paralelo entre videogames e habilidades cognitivas. 2008. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível em: . Acesso em: 11 abr. 2011.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

LOURENÇO, L. M. G. D. A. O case study José Mourinho: uma investigação sobre o fenómeno da liderança e a operacionalização da perspectiva paradigmática da complexidade. 2006. Dissertação (Mestrado
em Ciências da Comunicação, Organização e Novas Tecnologias) - Universidade Católica Portuguesa, Liboa, 2006. Disponível em: . Acesso em: 6 abr. 2012.

MENDONÇA, V. G. de. Gêneros de jogos: estratégia. 2012. Disponível em: . Acesso em: 11 mar. 2012

NETTO, J. L. da Silva. A Grécia Antiga. 2010. Disponível em: < http://www.jlourenco.com/JLSN/Grecia Antiga02.htm >. Acesso em: 15 jun. 2012.

PONTUSCHKA, M. N. Elementos das paisagens sonoras nos metaversos. Revista Digital de Tecnologias Cognitivas da PUC, São Paulo, n. 2, p. 147-162, jul./dez. 2009. Disponível em: <
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/dossies/teccogs_n2_2009_dossie_meta_pontuschka .pdf>. Acesso em: 3 out. 2010.

PRENSKY, M. Não me atrapalhe, mãe: eu estou aprendendo!: como os videogames estão preparando novos filhos para o sucesso no século XXI e como você pode ajudar! Tradução: Lívia Bergo. São Paulo:
Phorte, 2010.

SANTAELLA, L. O impacto das novas mídias sobre a cultura. In: VILLARES, F. (Org.). Novas mídias digitais (audiovisual, games e música): impactos políticos, econômicos e sociais. Rio de Janeiro:
E-Papers, 2008. Disponível em: < http://books.google.com.br/ booksid= fdFq3RJDGKwC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=caracter%C3% ADsticas+
MMOGs&source=bl&ots=drHC0txp6y&sig=nwqZiYdx0lUsu4bg5cbauro6bz0&hl=pt-BR&sa=X&ei=DLxsT4uGCMGkgwf0hYSRBg&ved=0CDsQ6AEwBAv=onepage&q=caracter%C3%ADsticas%20MMOGs&f=false>.
Acesso em: 23 mar. 2012.

SANTOS, C.; VALE, F. S. do. Jogos eletrônicos na educação: um estudo da proposta dos jogos estratégicos. 2006. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Sergipe,
Aracaju, 2006. Disponível em: . Acesso em: 1 mar. 2012.

SILVA, J. F.; SANTANA, C. M. H. ; FRANCISCO, D. J. Redes sociais e jogos online, ampliando as relações em sociedade. In: ENCONTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(E-TIC): Comunicação Oral, 8., 2010. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: < http://etic2010.wordpress.com/submissao-de-artigo-e-poster/>. Acesso em: 20 ago. 2011.

TAROUCO, L. M. R. et al. Jogos educacionais. RENOTE - Revista novas tecnologias na educação, Porto Alegre, v. 2. n. 1, 2004. Disponível em: . Acesso em: 21 jun. 2010.

VIANA, P. A. B. Um estudo de estratégias com multiagentes para jogos RTS usando o simulador RTSCup. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) -
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. Disponível em: . Acesso em: 30 abr. 2012.

[1] Premiação disponível em: . Acesso em: 06 abr. 2013.
[2] Cada jogador pode realizar suas ações separadamente, enquanto o outro jogador aguarda sua vez (MENDONÇA, 2012).

Pág.6/6


