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Resumo: Este artigo procura abordar, notadamente na pesquisa de mestrado em andamento pelo autor na                             
Universidade de BrasíliaUNB, novos conceitos existentes em decorrência das transformações tecnológicas                     
que vivemos, teorias relacionadas a Arte e Tecnologia e experiências desenvolvidas durante o trabalho. A                             
pesquisa pretende ao final, contribuir para o estudo na área denominada como "gamification", termo criado                             
em 2003 a partir de uma série de transformações ocorridas em diferentes áreas do conhecimento e tem como                                   
objetivo principal o engajamento de pessoas em uma determinada atividade, incluindo a mecânica dos                           
elementos encontrados no jogos, como regras claras, objetivos coletivos, feedback, etapas e também                         
elementos visuais que facilitam a percepção da informação transmitida pelo meio para o cérebro. Durante a                               
entrega do trabalho será aplicado o próprio conceito de gamification, ou seja, a pesquisa incluirá elementos                               
estudados para desenvolver um jogo da própria dissertação, utilizando a mecânica dos jogos. 
Palavras chave:  Arte e Tecnologia, Gamificação, Conhecimento aberto 
 
Abstract: This article tries to approach, especially in the master's research in progress by the author                               
at the University of BrasiliaUNB, new concepts as a result of new technological changes which we                               
live, theories related to art and technology and experiences while working concepts. The research                           
aims to end contribute to the study in the area called as "gamification," a term coined in 2003 from a                                       
series of transformations occurring in different areas of knowledge and aims to engage people in a                               
particular activity, including the mechanics of the elements found in games such as clear rules,                             
collective goals, feedback, steps and also visual elements that facilitate the perception of information                           
transmitted through to the brain. During the end of the work will apply the concept of gamification,                                 
inside the reasearch will include elements studied to develop a set of dissertation itself, using the                               
mechanics of the games. 
Keywords: Art and Technology, gamification, Open Knowledge 
 
Introdução:  
 
Na arte, que se caracteriza por um significado único e diferente para cada obra,              
podemos afirmar que no início da civilização a arte teria principalmente funções            
mágicas e rituais, posteriormente em função das diferentes culturas tanto conceito           
como função se alteraram, adicionando uma série de componentes tais como:           
lúdicos, experimentais, pedagógicos, psicológicos, e políticos. Hoje em dia ela          
continua sofrendo impactos dos hábitos dos seres humanos e impactando          
diretamente nossa forma de viver. 
  
Vale lembrar que o conhecimento sobre as artes na pré historia permitiu que os              
primatas demarcassem suas áreas, contribuindo para a realização de uma          
comunicação através de sinais e codificações. Desta forma podemos nos perguntar:           
a arte está relacionada aos elementos históricos e sociais, interagindo com nossa            
sociedade, criando costumes de época e seguindo a evolução do homem e da             
tecnologia? 
 
A tecnologia e a mudança do comportamento humano é descrita através das            
revoluções agrícola, industrial, informacional e a percepção do que ocorre          
atualmente, muito provavelmente baseada na confiança, na interação        
humano-computador, plataformas móveis, computação em nuvem, software como        
serviço, internet das coisas, computação ubíqua, nanotecnologia e o uso de           
ambientes virtuais como extensão da própria vida. O Computador é uma máquina            



capaz de realizar o tratamento automático de informações ou processamento de           
dados e pode utilizar-se de inúmeros predicativos como o armazenamento de dados,            
cálculo em grande escala, tratamento de imagens gráficas, realidade virtual,          
entretenimento e cultura proporcionando uma interação cada vez mais próxima com           
o ser humano. 
 
Na definição segundo a wikipedia, a Internet é a maior união de redes de              
comunicações em escala mundial, possuindo milhões de computadores e dispositivos          
conectados em uma rede mundial interligados pelo protocolo de comunicação TCP/IP           
que permite o acesso a informações e todo tipo de transferência de dados,             
carregando uma ampla variedade de recursos e serviços e sua origem vem dos             
militares durante a guerra fria. 
 
As informações sobre a história podem ser encontradas nesta mesma plataforma de            
colaboração(wikipedia), na maioria das vezes voluntária. Portanto podemos observar         
como o conhecimento aberto possibilita obtermos rapidamente informações,        
alterá-las se necessário e usar como base. As informações atuais da wikipedia            
indicam que com o lançamento soviético do Sputnik 1 os americanos criaram a             
Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, conhecida como DARPA, em fevereiro de            
1955, com o objetivo de obter novamente a liderança tecnológica perdida para os             
soviéticos durante a Guerra Fria. A DARPA criou o Escritório de Tecnologia de             
Processamento de Informações - IPTO para promover a pesquisa do programa Semi            
Automatic Ground Environment, que tinha ligado vários sistemas de radares          
espalhados por todo o território americano pela primeira vez. Dentro do IPTO,            
iniciou-se um projeto com o objetivo de fazer uma rede de computadores, e a              
tecnologia usada se baseou em um estudo recomendando a comutação de pacotes            
ao invés da comutação de circuitos para tornar as redes mais robustas e estáveis.              
Depois de muito esforço, os dois primeiros elos daquele que viria a ser o Arpanet               
foram interconectados entre a Universidade da Califórnia em Los Angeles e o Stanford             
Research Institute - SRI em 29 de outubro de 1969. O Arpanet foi uma das primeiras                
redes da história da Internet atual. Depois do entendimento do que a Arpanet poderia              
fazer, algumas instituições se uniram visando trabalhar de forma colabororativa para           
a criação da primeira rede de computador em serviço. A rede foi referida como o               
Serviço Internacional de Comutação de Pacotes (IPSS) e garantia a integridade da            
informação caso uma das conexões da rede sofresse um ataque inimigo, pois o             
tráfego nela poderia ser automaticamente encaminhado para outras conexões. 
 
O uso do terminologia "Internet" para descrever uma única rede TCP/IP se originou             
em dezembro de 1974, com a publicação do RFC 685, a primeira especificação             
completa do TCP, que foi realizada por especialistas da Universidade de Stanford.            
Durante os nove anos seguintes, o trabalho prosseguiu refinando os protocolos e os             
implementando numa grande variedade de sistemas operacionais. 
  
Conforme visto, podemos afirmar que as inovações se deram de forma colaborativa,            
entre a universidade, o governo e especialistas, permitindo a criação de uma rede             
com o uso do protocolo aberto TCP/IP. 
 
Para Pierre Lévy(1999), o computador evoluiu em sua capacidade de          
armazenamento de informações, que é cada vez maior, o que possibilita a todos um              
acesso cada vez maior a informação. Isto significa que o computador agora            
representa apenas um ponto de um novo espaço, o ciberespaço. Essas informações            
contidas em computadores de todo mundo e presentes no ciberespaço, possibilitam           
aos usuários um acesso a novos mundos, novas culturas, sem a locomoção física.             



Com todo este armazenamento de textos, imagens, dados, etc... O autor continua            
seu raciocínio percebendo uma grande mudança no comportamento empresarial,         
com uma forte redução de custo. Antes o que era obstante agora é próximo, as               
máquinas, componentes do ciberespaço, com seus compartimentos de saída,         
otimizaram o tempo e os custos. 
  
Ainda assim podemos perceber uma dificuldade em relação a fusão de tecnologia e             
cultura, mesmo fazendo parte da experiência humana desde o primeiro pintor de            
cavernas. Podemos afirmar que o tal pintor de cavernas era um artista ou um              
engenheiro? 
  
Steven Jonhson(2001) faz uma analogia com os rios, entre os dois grandes afluentes             
correndo incessantemente para o mar da modernidade e dividindo, em seu curso, o             
mundo em dois campos: os que habitam nas margens da tecnologia e os que              
habitam nas margens da cultura. Segundo o autor, a oposição influencia grande parte             
do pensamento contemporâneo, mas é tão falsa quanto a distinção genética entre            
ser humano e macaco. Como no caso do triunfo do darwinismo no século XX, foi               
necessário um esforço combinado da arte e da ciência para tornar esse erro patente. 
  
Hoje, por conta da velocidade, podemos perceber que a conexão está mais visível. A              
tecnologia costumava avançar em estágios mais lentos, mais diferenciados. A          
influência de uma mídia só se torna perceptível quando outro meio de comunicação             
aparece. Foi assim com o livro, os jornais, o cinema o rádio, a televisão, e depois                
pelo computador pessoal. McLuhan(1996), afirmou que a aceleração tecnológica não          
nos traria necessariamente satisfação, mas compreensão. Deixando o legado da          
velocidade elétrica conforme descreve no final de Os meios de comunicação como            
extensões do homem, de forma enigmática. Segundo o autor, em nenhum período            
da cultura humana os homens compreenderam os mecanismos psíquicos envolvidos          
na invenção e na tecnologia. Hoje é a velocidade instantânea da informação elétrica             
que, pela primeira vez, permite o fácil reconhecimento dos padrões e contornos            
formais da mudança e do desenvolvimento. O mundo inteiro, passado e presente,            
revela-se agora a nós mesmos do mesmo modo que percebemos uma planta            
crescendo graças a um filme enormemente acelerado. Velocidade elétrica é sinônimo           
de luz e de compreensão das causas completa o autor. 
 
De onde vem a evolução e inovação: O conhecimento aberto 
 
Podemos caracterizar a interface, em seu sentido mais simples, como a palavra que             
se refere a softwares que dão forma à interação entre usuário e computador. No livro               
A Cultura da Interface, Steven Jonhson(2001) afirma que a interface atua como uma             
espécie de tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a             
outra. Em outras palavras, o autor afirma que a relação governada pela interface é              
uma relação semântica, caracterizada por significado e expressão, não por força           
física. As máquinas trabalham com sinais e símbolos, embora seja quase impossível            
compreender essa linguagem em sua forma mais elementar. Um computador pensa,           
que representa um estado "ligado" ou um estado "desligado", um O ou um l. Os               
seres humanos pensam através de palavras, conceitos, imagens, sons, associações.          
Um computador que nada faça além de manipular seqüências de zeros e uns não              
passa de uma máquina de somar excepcionalmente ineficiente. Para que a mágica da             
revolução digital ocorra, segundo o autor, um computador deve também          
representar-se a si mesmo ao usuário, numa linguagem que este compreenda. 
 



Segundo Jonhson um computador, sendo um sistema simbólico, pode através dos           
pulsos de eletricidade, representar simples conjuntos de instrução matemática, que          
por sua vez representam palavras ou imagens, planilhas e mensagens de e-mail. O             
enorme poder do computador digital contemporâneo depende dessa capacidade de          
auto-representação. 
 
A interface evoca imagens de desenho animado de ícones coloridos e lixeiras que se              
mexem, bem como os inevitáveis clichês da acessibilidade ao usuário. A rapidez com             
que essas associações surgem na mente, ainda segundo o autor, atesta o            
extraordinário sucesso da "interface gráfica do usuário" (ou GUI), desenvolvida          
inicialmente pelo Paio Alto Research Center da Xerox na década de 1970 e depois              
popularizada pelo Macintosh da Apple. 
A adoção generalizada da GUI operou uma mudança colossal no modo como os             
seres humanos e os computadores interagem, e expandiu enormemente a          
capacidade de usar os computadores entre pessoas antes alienadas pela sintaxe           
misteriosa das interfaces mais arcaicas de "linha de comando", finaliza Jonhson,           
fazendo sua explicação sobre a interface. 
 
O uso da palavra, desktop, começa com a descoberta da metáfora do escritório e              
em seguida examina as dificuldades da representação da vida social nessa moldura            
limitada. 
 
Doug Engelbart fez 1968, na cidade de São Francisco - CA, uma demonstração de              
um produto que mudou o curso da história. A apresentação, que durou cerca 30              
minutos, foi nosso primeiro vislumbre público do espaço-informação, e até hoje           
estamos vivendo à sua sombra. A idéia de espaço-informação esteve no ar por             
milhares de anos, mas, até a demonstração de Engelbart, foi sobretudo uma idéia.             
Mesmo assim, ficou mais claro para as pessoas presentes na época que nossa             
memória visual é muito mais duradoura que a memória textual. 
 
Naquela época os computadores não eram nenhuma maravilha da arte da           
representação. A computação moderna fora até aquele momento uma mistura de           
código binário e comandos abreviados, dados introduzidos com cartões perfurados.          
Durante aquela década o que se procurava resolver era como fazer o computador             
desenhar coisas na tela, como levar a máquina além da simples exibição de             
caracteres. 
 
As metáforas visuais que a demonstração de Engelbart produziu pela primeira vez na             
década de 1960 tiveram provavelmente mais a ver com a popularização da            
revolução digital do que qualquer outro avanço já registrado no campo do software. 
 
Podemos perceber que aparece a figura de um idealizador de coletivos de inteligência.             
Eles seriam capazes de construir tecnologias intelectuais que reorganizam, de uma           
forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e mudam seus reflexos               
mentais. Lévy(1993). 
 
Pierre Lévy que procurou abordar ecologia cognitiva e o inteligente coletivo em seu             
livro, As tecnologias da Inteligência, para potencializar esta criação coletiva, teremos           
que estudar o espaço das funções cognitivas, não físicas, das relações humanas e do              
cotidiano, como por exemplo, a coleta de informação, o armazenamento de           
memória, a avaliação, previsão, concepção e decisão. 
 



Assim poderá existir um ambiente com uma ecologia cognitiva onde o individuo            
transformando em um “sujeito cognitivo coletivo” que nos conceitos de Engelbart           
poderia ajudar, com um grupo de colaboradores, que não só reúnem textos, mas             
também redes de associações, anotações e comentários às quais eles são vinculados            
pela pessoa. 
  
Lévy define a ecologia cognitiva como um estudo das dimensões técnicas e coletivas             
da cognição. Sendo os dispositivos técnicos, parte integrante da desconstrução do           
individuo e a formação da coletividade. Sobre a desconstrução do indivíduo devemos            
entender primeiro que a inteligência é o resultado de uma rede onde se interligam              
fatores biológicos sentimentais e tecnológicos. No contexto tecnológico o que Lévy           
propõem então é a construção de um meio em que não há mais sujeito ou               
substância pensante, nem “material”, nem “espiritual”. O pensamento se dá em uma            
rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas,           
sistema de escrita e computadores se interconectam, transformam e traduzem          
representações. Lévy(1993). 
 
Podemos encontrar uma metáfora do mapa mundial do software livre, para citar            
como exemplo de como a visualização através das metáforas permitem a melhor            
compreensão das informações: 
 

 
Imagem da URL: 

http://www.revista.espiritolivre.org/wp-content/uploads/2014/05/opensource-map.j
pg 

 
Com a integração do infoespaço mapeado por bits, a demonstração de Engelbart            
empolgou a platéia. O novo mundo, virtual do espaço-informação havia surgido, e o             
futuro da computação mudara. E quando eles descobrirem que sua nova vida do             
outro lado do monitor parece exatamente igual à sua velha vida, serão realmente             
tentados a viverem este novo mundo virtual? passaremos a ter a definição de             
Ecossistemas Digitais? 
 



Howard Rheingold(1985) descreveu essa revelação, em Toolsfor Thought, onde o          
território que vemos através da janela ampliada em nosso novo veículo não é a              
paisagem habitual de planícies, árvores e oceanos, mas uma paisagem de informação            
cujos marcos são palavras, números, gráficos, imagens, conceitos, parágrafos,         
raciocínios, fórmulas, diagramas, provas, corpos de literatura e escolas de crítica. De            
início o efeito é vertiginoso. Nas palavras de Doug, todos os nossos velhos hábitos de               
organizar informação são "detonados" pela exposição a um sistema que tem por            
modelo não lápis ou máquinas impressoras, mas o modo como a mente humana             
processa a informação. 
 
A cidade era considerada orgânica, em sua maior parte uma celebração de            
auto-organização, projeto traçado por milhões de decisões locais, de pequena escala.           
Mas esta nova vida pública redescoberta traz, dependendo das interfaces que serão            
concebidas, uma analogia para representar comunidades de pessoas e não espaço           
privados de trabalho. 
 
O meio propriamente dito pode ser capaz de criar tanto relações de colaboração             
quanto de auto-organização nos ambientes virtuais. A metáfora espacial tem          
influência no tipo de comunidade criada. 
 
Johnson(2010) ainda esclarece que, talvez não sejamos capazes de transformar o           
nosso governo num recife de coral, mas podemos criar ambientes semelhantes no            
modo como consumimos as mídias e aumentamos nossa memória, utilizando os           
ambientes virtuais. afinal a amplificação e adoção de inovação útil existe também ao             
longo de toda a história natural. 
 
Podemos ter a definição de Autopoiese ou Autopoiesis (do grego auto "próprio",            
poiesis "criação") como um termo cunhado na década de 1970 pelos biólogos e             
filósofos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade           
dos seres vivos de produzirem a si próprios. 
 
Segundo esta teoria, um ser vivo é um sistema autopoiético, caracterizado como            
uma rede fechada de produções moleculares (processos) em que as moléculas           
produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas que as produziu.             
A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são               
condições sistêmicas para a vida. Portanto, um sistema vivo, como sistema           
autônomo está constantemente se autoproduzindo, autorregulando, e sempre        
mantendo interações com o meio, onde este apenas desencadeia no ser vivo            
mudanças determinadas em sua própria estrutura, e não por um agente           
externo(Maturana, 1980). 
 
A ampliação e a adoção de inovação útil existem também ao longo de toda a história                
natural. Steven Johnson(2010) faz uma analogia entre as multidões do Ecossistema           
de recifes de coral que Darwin encontrou na Ilha da Cocos, durante a viagem do               
beagle em 1936, como sendo uma referencia para compreender nossas reflexões           
como a inovação desenfreada da cidades e da web, uma vez que conforme o próprio               
diário de Darwin(2000), informado em sua autobiografia cita que em todo grupo de             
ilhas, cada átomo, desde a partícula mais diminuta até grandes fragmentos de rocha,             
carrega a marca de um dia ter sido sujeito ao poder do arranjo orgânico. Da               
perspectiva de Darwin, esses animais minúsculos e tenros como os corais, haviam            
construído uma plataforma no sentido prosaico do termo. 
 



Ainda segundo o autor, o ecossistema do recife de Coral é tão inovador em sua               
exploração daquelas águas pobres em nutrientes porque compartilha algumas         
características definidoras com cidades reais. Na linguagem da teoria da          
complexidade, esses padrões de inovação e criatividade são fractais: eles reaparecem           
em forma reconhecível quando ampliamos e reduzimos porções de imagens,          
passando de molécula para neurônio, para pixel, para calçada. Quer estejamos           
olhando para as inovações da vida baseada no carbono ou para a explosão de              
ferramentas de software na web, as mesmas formas continuam a aparecer. Quando            
a vida se torna criativa, tende a gravitar rumo a certos padrões recorrentes, que              
sejam emergentes e auto-organizativos, quer sejam deliberadamente fabricados por         
agentes humanos. 
 
A princípio pode parecer estranho abordar dois campos de experiências diferentes,           
biologia e cultura, mas a todo momento encontramos conceitos equivalentes. A           
palavra "competição" associada à inovação, tem um fator relevante no          
comportamento dos mercados, mas a batalha da multidão de espermatozóides para           
chegar no óvulo entre organismos de fontes finitas de energia na escala do             
ecossistema, não poderia abranger a relação entre espermatozóides e empresas?          
Jonhson ainda afirma que há muito tempo a ciência percebeu que podemos            
compreender melhor algo estudando seu comportamento em diferentes contextos,         
fazendo uma reflexão "Por que a WEB foi tão inovadora?" a resposta segundo seu              
raciocínio vem de outras duas perguntas: "Por que o recife de Coral é uma máquina               
tão poderosa de inovação biológica? e "por que as cidades tem uma história tão              
extensa de criação de ideias?" 
 
O autor finaliza afirmando que a história da vida e da cultura humana pode ser               
contada como a história de sondagem gradual, do possível adjacente, cada inovação            
abrindo novos caminhos a explorar. A WEB explorou o possível adjacente de seu             
meio de maneira muito mais rápida que qualquer outra tecnologia de comunicação na             
história. De início de 1994, era um meio apenas de texto, páginas de palavras              
conectadas por hiperlinks. Dentro de poucos anos o espaço de possibilidades           
começou a se expandir, funcionando como um meio de realizar transações           
financeiras, transformando-se em um shopping center, numa casa de leilões e num            
cassino. Depois enciclopédias escritas pelos usuários, a blogosfera, os sites de redes            
sociais. O Youtube fez da WEB um dos influentes mecanismos de distribuição de             
vídeos no planeta e agora mapas digitais estão desencadeando suas próprias           
revoluções cartográficas. 
 
Uma exemplo bem interessante e atual comprovando o poder que o Youtube exerce             
pode ser conferida em matéria do Jornal New York Times(2014) sobre o Crítico de              
games que virou superstar no YouTube e fatura US$ 4 milhões ao ano. Na matéria               
Felix Kjellberg é uma grande atração do YouTube. Ele conquistou uma base de 27              
milhões de assinantes ao usar uma abordagem pouco ortodoxa para os vídeos e             
jogos para celular. 
 
Como podemos conferir, cada dia uma coisa nova surge na WEB e cada vez mais               
rápido. As inovações são sempre acompanhadas de analogias entre o real e o digital. 
 
Neste mesmos livro De onde vem as boas ideias, Steven Jonhson afirma que uma              
boa ideia é uma rede. Uma constelação específica de neurônios-milhares deles-se           
acende, uns em sincronia com os outros, pela primeira vez em nosso cérebro, e uma               
ideia pipoca na nossa consciência. Uma nova ideia é uma rede de células explorando o               
possível adjacente de que conexões que elas podem estabelecer em nossa mente.            



Isso é verdade, quer a ideia em questão seja uma nova maneira de resolver um               
complexo problema de física, quer seja a linha que encerre um romance, ou uma              
característica para um software. Se formos tentar explicar o mistério da origem das             
ideias, teremos que começar nos livrando deste equívoco comum: uma ideia não é             
algo único. Mais perece um enxame. 
 
Steven conclui que a tecnologia moderna explorou o potencial gerador do átomo de             
carbono por meio de polímetros artificiais que chamamos de plástico. 
 
Nos últimos anos assistimos a um verdadeiro fenômeno mundial que hoje é            
conhecido como gamificação. A gamificação se insere neste texto como ponto           
principal para a pesquisa de mestrado. Gamificação contempla ideias         
contemporâneas de intervenção no contexto político, social e educacional. Os          
fundamentos teóricos são originados das áreas da ciência da computação, da arte,            
do design e da comunicação. A poética é marcada pela reflexão onde o lúdico simula               
situações ou testa a ruptura e desconstrução de modelos relacionais de informação            
unidirecional. 
 
Canal de acesso a mecânica dos jogos: Gamification 
 
A aplicação de mecanismos de jogos fora do contexto de video-game, é            
compreendida como gamificação, que é a tradução do termo gamification criado pelo            
programador britânico Nick Pelling, em 2003(www.nickpelling.com). 
 
Este conceito de gamificação pode ser aplicado a diferentes áreas, inclusive no            
governo. 
  
O avanço da tecnologia e o aumento do uso de dispositivos digitais nos últimos 20               
anos facilitaram a expansão do processo da gamificação, mas devemos lembrar que            
a estrutura de jogo já era aplicada , ainda que timidamente, em situações             
profissionais desde o início do século XX. 
 
Em vídeo disponibilizado sob a licença CC-GPL(www.creativecommons.org), Kevin        
Werbach(2014), da Universidade da Pensilvânia descreve através de um próprio          
cenário de games o significado de gamificação. 
 
A pluralidade e a abrangência do emprego do termo jogo no cotidiano reflete macro              
complexidade do significado da palavra, que se tornou referência para uma série de             
atividades, com grau de importância, papel social e público distintos.          
Consequentemente, não é possível chegar a um significado único e definitivo da            
palavra. De acordo com Huizinga, o jogo é uma função da vida, mas não é passível                
de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo             
deve permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das            
quais exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. Teremos, portanto, de            
limitar-nos a descrever suas principais características. Huizinga(2005) 
 
Gamificação, neste projeto, é marcada pela reflexão onde o lúdico simula situações            
ou testa a ruptura e desconstrução de modelos de interação social de governo, onde              
prevalece a exclusão, que é a regra principal. Mídias sociais expressivas e interativas,             
visualização de banco de dados iconográficos, transparência, participação e         
ecossistema digital compõem essa atmosfera virtual, na qual a revolução digital,           
segundo algumas teorias, convenceu governos de que vivemos um novo tempo, um            



tempo de sua abertura participativa, através do qual a gamificação tem um papel             
preponderante. 
 
Tais conceitos foram definidos devido à similaridade do jogo com o modus operandi             
do comércio, tendo em vista a presença de elementos como competição, regras,            
código de conduta, meta definida e resultados na forma de estatísticas. Johan            
Huizinga(2005), teórico holandês, apontou essa equivalência já em 1938, com a           
publicação da obra Homo Ludens, quando discutia a presença do jogo considerado            
por ele ainda mais antigo que a cultura, afinal esta depende da sociedade humana              
para existir na sociedade. 
 
As seguintes características são estudadas na pesquisa de mestrado inicialmente: 
 
1. Permitir ao usuário um sentido de domínio e controle a partir de uma interpretação               
correta de entrada, fornecendo nesse caso resultados previsíveis e coerentes para           
atingir as metas. 
2. Apresentar novidade, que pode ser obtida pelo número infinito de opções            
existentes na mesma entrada. 
3. Realimentar a capacidade de controle e aprendizado da máquina a partir da             
experimentação do jogador/usuário. 
4. Apresentar uma interface intuitiva para que o iterator se sinta à vontade para              
escolher e entender a interface interativa, considerando o quesito baixa e alta            
habilidade. 
5. Apresentar dados que forneçam as regras e contexto espacial em que o interator              
opera. 
6. Considerar a usabilidade definida pela navegação e por sua interação com outros e              
com o ambiente. 
 
Acompanhando as novas contribuições científicas relacionadas a gamificação e com a           
análise de alguns trabalhos realizados por artistas nacionais e estrangeiros,          
pretendemos mostrar que a gamificação pode unir o poder de fascinação do jogo             
eletrônico e usuários em uma nova linguagem, marcada pelo caráter inédito e            
inovador de unir tais conceitos a um projeto de pesquisa relacionando com o próprio              
trabalho dentro do contexto do Governo Brasileiro e pela utilização das novas            
tecnologias. 
  
Utilizar a mecânica dos jogos para estimular as pessoas a realizarem alguma ação             
colaborativa dentro de ambientes virtuais, limitando as regras dentro do espaço de            
tempo em que a pessoa interage numa determinada área de conhecimento, gerando            
recompensas sobre determinadas atividades desenvolvidas dentro do jogo, como         
contribuições em códigos, fóruns, artigos e ajuda aos outros usuários são conceitos            
que serão incorporados no processo da pesquisa de mestrado. 
 
Podemos afirmar que o jogo adaptou-se à sociedade, fazendo da gamificação um            
conceito da cultura. Neste momento a sociedade está adaptando-se a esse contexto,            
no qual o jogo atua como elemento presente na vida real, criando novas             
possibilidades para essa realidade que está em constante formação. Dessa forma, o            
presente artigo se propõe a afirmar que o processo de transformação do conceito do              
termo de jogo em diversos contextos irá gerar impactos que aumentarão a            
colaboração, desenvolvimento e inovação, satisfazendo algumas das necessidades        
básicas humanas não alcançadas ao longo de tarefas cotidianas. Acrescentando-se          
estes elementos de jogos, suprimos nossa busca por reconhecimento, status,          



superações, expressão individual e de fazer parte de algo coletivo que gera benefícios             
para todas as partes. 
 
É importante destacar que apenas acrescentar badges e recompensas pode não           
gerar um efeito pretendido. A adição pura e simples das mecânicas dos jogos ao              
cotidiano não irá produzir as mesmas motivações encontradas nos jogos. É           
necessário encontrar o contexto das necessidades psicológicas que podem ser          
atendidas para favorecer essa interação conforme Johnson(2005) propõe. Apesar de          
o jogo depender de uma brecha da rotina para existir na realidade, sua importância              
no desenvolvimento sensorial, psicomotor e cognitivo do indivíduo faz com que o seu             
papel exclusivo de distração seja repensado. O desenvolvimento sensorial é          
decorrente do contato direto com diferentes objetos em uma determinada atividade           
lúdica, proporcionando a experimentação dos cinco sentidos: visão, tato, olfato,          
audição e paladar. Já o desenvolvimento psicomotor, é justificado ao agregar o            
movimento da ação ao pensamento, integrando completamente o corpo. O          
desenvolvimento cognitivo é mencionado por Johnson(2005), ao dizer que a cultura           
popular não literária, incluindo os jogos, aprimoram diferentes capacidades mentais          
do indivíduo como atenção, memória, acompanhamento do assunto e organização          
do pensamento. Cada vez mais, a cultura popular não literária está aprimorando            
diferentes capacidades mentais que são tão importantes quanto aquelas praticadas          
por meio da leitura de livros. O autor defende que jogar os videogames atuais              
realmente melhora a inteligência visual e a destreza manual. A vista aprende a tolerar              
o caos, a experimentar a desordem como uma experiência estática, mas o que você              
faz ao jogar e a maneira como sua mente tem que trabalhar é radicalmente              
diferente. Não tem a ver com tolerar ou estetizar o caos; tem a ver com descobrir                
ordem e significado no mundo e tomar decisões que ajudem a criar essa ordem              
JOHNSON( 2005). 
 
Regras claras favorecem que o usuários tenham sua capacidade desafiada. Assim,           
quanto mais conquistas, menor o nível de tédio e ansiedade das relações dentro             
tema. Essas características podem ser usadas em sites, comércio, comunidades          
virtuais, educação, publicidade e mesmo em ações governamentais. 
 
Jane McGonigal(2011), explica por que os games nos tornam melhores e como eles             
podem mudar o mundo. O que despertou sua atenção foi a percepção de que, se               
somadas todas as horas jogadas apenas pelos frequentadores do World of Warcraft,            
teriam sido gastos 5,93 bilhões de anos na resolução de problemas de um mundo              
virtual. 
 
Jane McGonigal ainda considera a expressão popular "o sistema do jogo." Segundo a             
autora caso afirmamos que uma pessoa é o sistema do jogo, o que queremos dizer               
é que a pessoa explora o conceito para sua própria forma pessoal de ganhar. Você               
está tecnicamente seguindo as regras, mas está jogando de formas que não está             
destinado a desempenhar. No entanto, paradoxalmente, muitas vezes damos         
conselhos às pessoas de que "É melhor você começar a jogar o jogo." O que               
queremos dizer é, basta fazer o que for preciso para chegar na frente. Para Jane os                
jogos de hoje vêm em mais formas diferentes, plataformas e gêneros de uma             
maneira nunca vista na história humana. 
 
Existem single-player, multiplayer, e jogos multiplayer. Jogos no computador pessoal,          
no console, celulares, e os jogos que ainda jogam em campos ou em tribunais. 
 



A autora afirma que quando você tira fora as diferenças de gênero e tecnológico              
todos os jogos compartilham quatro características marcantes: um objetivo, regras,          
um sistema de feedback, e participação voluntária: 
 
1.O objetivo é o resultado específico que os jogadores vão trabalhar para conseguir.             
Ele foca sua atenção e orienta continuamente sua participação em todo o jogo. O              
objetivo fornece jogadores com um senso de propósito. 
 
2.As regras colocam limitações sobre a forma como os jogadores podem alcançar a             
meta. Por remoção ou limitar as formas óbvias de chegar ao objetivo, as regras para               
empurrar jogadores para explorar espaços de possibilidades anteriormente        
desconhecidas. Eles liberaram a criatividade e promovem o pensamento estratégico. 
 
3.O sistema de feedback diz aos jogadores como eles estão perto de alcançar a              
meta. Ele pode assumir a forma de pontos, níveis, uma pontuação, ou uma barra de               
progresso. Ou, na sua maioria, o sistema de feedback pode ser tão simples como o               
conhecimento dos jogadores num resultado objetivo: "O jogo acaba quando. . . "             
Feedback em tempo real serve como uma promessa para os jogadores que o             
objetivo é definitivamente alcançável, e que fornece motivação para continuar          
jogando. 
 
4.Finalmente, a participação voluntária exige que todo mundo que está jogando o            
jogo consciente e voluntariamente aceita a meta, as regras, e o feedback. O             
conhecimento estabelece uma base comum para várias pessoas para jogar juntos. E            
a liberdade de entrar ou sair de um jogo à vontade garante que intencionalmente o               
trabalho estressante e desafiador é experimentado como atividade segura e          
prazerosa. Esta definição pode surpreendê-lo pelo que ele não tem: interatividade,           
gráficos, recompensas, competição, ambientes virtuais, ou a idéia de "ganhar" -           
todas as características que muitas vezes pensam quando se trata de jogos de hoje.              
Na verdade, estas são características comuns de muitos jogos, mas eles não são             
características definidoras. O que define um jogo são o objetivo, as regras, o sistema              
de feedback, e a participação voluntária. Todo o resto é um esforço para reforçar e               
melhorar estes quatro elementos centrais. 
 
McGonigal finaliza dizendo que em comparação com os jogos, a realidade é muito             
fácil. Segundo ela, os jogos nos desafiam com obstáculos voluntários e nos ajudam a              
colocar nossas forças pessoais para uma melhor utilização. 
 
Como resultado de uma série de mudanças, principalmente na tecnologia, e do            
cenário competitivo, as empresas inteligentes, bem como organizações sem fins          
lucrativos e governos, estão cada vez mais se voltando para jogar e os jogos estão               
sendo um forma de reinventar radicalmente as suas organizações afirma Gabe           
Zichermann(2013) em seu livro The gamification revolution. A autor ainda esclarece           
que gamificação é o processo de envolver o público, aproveitando o melhor de             
programas de fidelização, game design e economia comportamental onde o mais           
importante é o envolvimento de suas comunidades para impulsionar seus objetivos           
de negócios. 
 
Podemos portanto perceber que pode ser um erro não pensar em engajar as             
pessoas para cumprir alguma tarefa. Não vamos simplesmente fazer jogos, mas sim            
fazer os jogos trabalharem por nós 
  



Gabe diz que nos negócios, como nos jogos, nós jogamos para vencer - pensando              
em ganhar muitas vezes significa coisas diferentes em contextos diferentes. Às           
vezes, há perdas a curto prazo para garantir a longo prazo ganhos. E, o mais crítico,                
é preciso ser capaz de pensar vários passos à frente, antecipar o que virá a seguir, e                 
se preparar para isso. 
 
O contribuidor sobre os aspectos de gamificação atualmente, Yu-kai Chou          
(http://www.yukaichou.com/), cita que esta maneira de pensar pode acarretar a          
mudança da cultura de um departamento ou a aceitação voluntária de um novo             
processo corporativo. Ainda segundo ele a aplicação de uma bem-sucedida estratégia           
de gamificação está diretamente associada ao entendimento do contexto em que se            
insere o usuário, e quais são seus anseios e limitações extrínsecos (incitados pelo             
meio externo) e intrínsecos (automotivados). 
 
Portanto, podemos afirmar que é importante realizar três perguntas básicas: 
 
1. Por que um jogo irá beneficiar os usuários do serviço? 
2. Quais são os objetivos de negócio por trás desse jogo? 
3. Como os mecanismos dos jogos vão fazer com que os usuários atinjam os              
objetivos do negócio? 
 
O Taiwanês Yu-kai Chou é um dos Pioneiros em gamificação desenvolvendo, desde            
2003, vários projetos ligados ao assunto, sendo classificado como um Top 5            
Gamification Guru. 
 
Os "Gamification Gurus leaderboard"(https://www.leaderboarded.com/gurus)    
apresentam seus jogadores de acordo com seu impacto digital em torno do tema da              
gamificação de cada mês. 
 
Nas regras de de pontuação, do leaderboard, encontram-se os critérios tais como:            
número de outros gurus seguinte você, Retweets # gamification, # gamification @            
Menções, Google+ citação, visualizações do YouTube, visualizações Slideshare,        
uploads Instagram, Klout, Atividade Blog, as métricas secretas, pageviews. Não          
existindo, atualmente um comitê de supervisão para este ranking. 
 
A leaderboard é para jogadores individuais. 
 
A definição de gamificação, para Yu-Kai Chou é de um projeto que coloca uma ênfase               
maior sobre a motivação humana no processo. Em essência, é projeto           
Humano-Focado(ao contrário de "O projeto voltado para a função"). É como derivar            
todas os divertidos e envolventes elementos encontrados em jogos e aplicá-los ao            
mundo real ou atividades produtivas. É um processo de design que otimiza a             
motivação humana em um sistema, ao invés de pura eficiência. 
 
A maioria dos sistemas estão "focados na função", projetado para começar o            
trabalho rapidamente. Isto é como uma fábrica que assume o que seus trabalhadores             
irão fazer no seu trabalho, porque eles são obrigados a fazê-lo. No entanto, o              
desenho Humano-Focado lembra que as pessoas em um sistema tem sentimentos,           
inseguranças, e as razões por que eles querem ou não querem fazer certas coisas, e,               
portanto, otimiza seus sentimentos, motivações e motivado. Para ele a razão pela            
qual nós o chamamos de gamificação é porque a indústria do jogo foi o primeiro a                
dominar o projeto Humano-Focado. 
 



A mecânica do jogos, muito em função do rápido crescimento do assunto na WEB,              
também tem sido aplicada no local de trabalho, e recentemente experimentado           
algumas mudanças importantes. 
 
Para apoiar respostas na aplicação dos conceitos de gamefication em diversos           
contextos, podemos utilizar, algum framework de gamificação. O próprio Chou          
possui um framework (http://www.yukaichou.com/octalysis-tool/) que dentro de       
um ano, foi traduzido em 9 línguas diferentes e tornou-se literatura de ensino clássico              
no espaço gamification nos EUA, Europa, Austrália e América do Sul. Seu projeto             
sobre o framework conhecido como, Octalysis está disponível na internet onde           
podemos ter sua descrição completa de funcionamento, testar e aplicá-lo a novos            
projetos. Para entender melhor o Octalysis, podemos analisar, a partir dos conceitos            
definidos dentro do framework, grandes projetos como o Facebook e o twitter. 
 
O resultado final é uma estrutura de gamificação chamado Octalysis, que se baseia             
em uma forma octogonal, com 8 unidades de núcleo, representando cada um dos             
lados. 
 
Basicamente tudo o que o Octalysis faz é baseado em um ou mais destes 8 Unidades                
Centrais abaixo: 
 
1) épico Significado & Calling - É o núcleo rígido onde o jogador acredita que ele está                 
fazendo algo maior do que ele ou ele foi "escolhido" para fazer alguma coisa. Um               
sintoma disso é um jogador que dedica muito do seu tempo para manter um fórum               
ou ajudando a criar coisas para a comunidade inteira(projetos como a Wikipedia ou             
desenvolvimento de software livre). 
 
2) Desenvolvimento e Realização - É a unidade interna de fazer progressos, o             
desenvolvimento de habilidades e, eventualmente, superar desafios. A palavra         
"desafio" aqui é muito importante, como um emblema ou troféu que sem desafio não              
é significativo em tudo. Esta é também a unidade central que é o mais fácil de                
projetar para pontos, emblemas, leaderboards. 
 
3) Fortalecimento da Criatividade & Feedback - É quando os usuários estão            
envolvidos num processo criativo onde eles têm que descobrir repetidamente as           
coisas e tentar combinações diferentes. As pessoas não só precisam de maneiras            
para expressar a sua criatividade, mas eles precisam ser também ser capazes de ver              
os resultados de sua criatividade, receber feedback, e responder, por sua vez. 
 
4) Propriedade e Posse - Esta é a unidade onde os usuários são motivados porque               
eles sentem que algo próprio. Quando um jogador se sente propriedade, ela            
internamente quer fazer o que possui de melhor e possuir ainda mais. Além de ser a                
maior unidade de núcleo para querer acumular riquezas, este lida com muitos bens             
virtuais ou moedas virtuais dentro dos sistemas. Além disso, se uma pessoa passa             
muito tempo para personalizar seu perfil ou seu avatar, sente-se automaticamente           
mais propriedade para ele também. Finalmente, esta é também a unidade central que             
faz colecionar selos ou peças de quebra-cabeça divertido. 
 
5) Influência Social - Esta unidade incorpora todos os elementos sociais que levam as              
pessoas a ter influencia, incluindo: tutoria, aceitação, respostas sociais,         
companheirismo, bem como a competição e inveja. Quando você vê um amigo que é              
surpreendente em alguma habilidade ou possui algo de extraordinário, torna-se          
impulsionado para atingir o mesmo nível. Além disso, ele inclui a unidade que temos              



para se aproximar de pessoas, lugares ou eventos que podem se relacionar. Se você              
vê um produto que você lembra de sua infância, o sentimento de nostalgia             
provavelmente aumentaria as chances de você comprar o produto. Este núcleo rígido            
é relativamente bem estudado também, como muitas empresas estes são dias estão            
colocando um monte de prioridade na otimização de suas estratégias sociais online. 
 
6) A escassez e Impaciência - Esta é a unidade de querer alguma coisa, porque você                
não pode tê-lo. Muitos jogos têm Dinâmicas de nomeação dentro deles (voltar 2             
horas mais tarde para receber sua recompensa) - o fato de que as pessoas não               
podem obter alguma coisa agora pode motivá-los a pensar sobre isso o dia todo.              
Este é o núcleo rígido utilizado pelo Facebook quando começou: no início era apenas              
para Harvard. Em seguida, ele abriu para algumas outras escolas de prestígio e,             
eventualmente, todas as faculdades. Quando finalmente abriu a todos, muitas          
pessoas queriam participar, porque eles já não podia entrar nele. 
 
7) Imprevisibilidade e Curiosidade - Geralmente, este é um caso inofensivo de querer             
descobrir o que vai acontecer a seguir. Se você não sabe o que vai acontecer, o seu                 
cérebro está envolvido e você pensa sobre isso muitas vezes. Muitas pessoas            
assistem filmes ou romances por causa desta unidade. No entanto, esta unidade é             
também o principal fator por trás do vício do jogo. Além disso, esta unidade de núcleo                
é utilizado sempre que uma empresa executa um programa de sorteio ou loteria para              
envolver os usuários. 
 
8) Perda e Prevenção - Esta unidade central baseia-se na prevenção de acontecer             
algo negativo. Em pequena escala, poderia ser para evitar a perda de trabalho             
anterior. Em uma escala maior, que poderia ser o de evitar admitir que tudo o que fez                 
até este ponto era inútil, porque você está agora querendo desistir. Além disso, as              
oportunidades que estão desaparecendo têm uma forte utilização deste Núcleo Drive,           
porque as pessoas se sentem como se não agir de imediato, eles perderiam a              
oportunidade de agir para sempre. 
 
Após as oito unidades do núcleo serem determinados, podem aparecer num gráfico            

octógono. 
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Ainda segundo Yu-kai Chou um especialista em gamificação irá considerar todos as 8             
Unidades centrais sobre uma atividade positiva e produtiva, de modo que todo            
mundo acaba feliz e saudável. 
 
A maneira de usar Octalysis é identificar todas as mecânicas de jogo que são              
utilizados para atrair a cada Núcleo Drive e listá-lo. Posteriormente, com base em             
quanto forte essas mecânicas do jogo são, cada um dos lados do octógono irá              
expandir ou retrair. 
 
Vamos visualizar o exemplo do Twitter: 
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Um aluno de Octalysis, Ron Bentata de Israel, fez uma Ferramenta Octalysis            
pública(http://www.yukaichou.com/octalysis-tool/). A ferramenta não é 100%      
refinada ainda, mas tem sido muito útil para as pessoas que praticam Octalysis não              
comercialmente. 
 
Além da aplicação da gamificação, já existem novas maneiras de explorar o            
engajamento das pessoas, como o Projeto persuasivo, que é a arte de ajudar as              
pessoas a conseguir o que querem, no contexto do seu negócio. 
 
Segundo Barry Kirk, e Bill Hennessy da Maritz Motivation         
Solutions(http://www.maritzmotivation.com) designers persuasivos trabalham a     
partir de um viés de usuário na centralidade guiada por um profundo entendimento de              



como o cérebro humano funciona, com uma injeção liberal de "jogo de pensamento"             
e gamificação também. 
 
Designers de coisas de grande sucesso (carros, eletrodomésticos, jogos de vídeo           
games) têm aplicado design persuasivo há anos. Os princípios do design persuasivo            
podem ser aplicados a programas de fidelidade do consumidor, através de uma            
experiência de laboratório comprovada. 
 
Através dos fundamentos do design persuasivo para Lealdade do Consumidor, com o            
objetivo de que lhe permita transformar o seu programa de fidelização em uma via              
emocional entre você e seu melhor e os clientes de alto potencial, Bill e Barry               
chamam a atenção para 3 fases: 
 
1. A próxima geração, a Lealdade - Os 4-Níveis de Fidelização: O Ganhe + Grave +                
Lealdade + Engajamento de Clientes e Valores 2. 
2. Design persuasivo para fidelização: O modelo de 4-Caminhos: a neurociência do            
engajamento dos consumidores + prototipagem através do jogo Pensamento +          
Etnografia do cliente para o projeto 
3. Lealdade Gameficada: O rompimento + Hábito + Modelo Ritual + mecânica de             
jogo dos intrínsecos comportamentos dos consumidores 
 
Em particular, os gestores começaram recentemente a usar o design de jogos por             
trás para tentar fazer a experiência afetiva do trabalho mais positivo e divertido para              
seus empregados, em um processo chamado de "gamefication" (Deterding, Dixon, e           
Khaled, de 2011). 
 
Nas organizações, gamificação envolve jogos administrativamente impostos e        
destinados a melhorar os funcionários através de experiências afetivas de forma a            
motivá-los a trabalhar mais(Deterding, Dixon, e Khaled, de 2011). Como resultado, a            
gamificação transforma os jogos gerados com os empregados espontâneo e          
criativo para melhorar as experiências afetivas como diversão. 
 
Ao concentrar-se sobre o processo de gamificação, destacam-se o paradoxo de           
diversão obrigatória, a tensão entre a noção tradicional de jogos, com a promessa de              
diversão no trabalho, e o aspecto gerencialmente imposto desses jogos. Dada essa            
transformação no significando dos jogos no trabalho, examinamos se os jogos que            
são impostos aos empregados pelos gestores tem os efeitos desejados e esperados            
previsto por estudos anteriores em jogos no trabalho e, especialmente, a pesquisa            
que analisa o papel do consentimento em jogos (Burawoy, 1979). 
 
Diversão obrigatória é um conceito organizacional importante, pois situa-se no nexo           
de controle organizacional e individual sobre a própria experiência de          
trabalho(Gouldner, 1964). Ela aplica-se também para além de jogos a uma vasta            
variedade de iniciativas propostas pelos gestores que buscam melhorar a experiência           
afetiva no trabalho, tais como festas de empresas, retiros e outras formas de             
eventos sociais agradáveis. 
 
Para começar um projeto de gamificação precisamos compreender o problema e o            
contexto através de três aspectos principais como a cultura dos usuários do            
ambiente, os objetivos de negócios ou pessoais, e principalmente o entendimento do            
usuário. A partir deste ponto podemos fazer analogias, desenvolver ideias e criar os             
critérios norteadores do projeto e a missão do jogo. 
 



Podemos destacar três critérios dentro do projeto: 
 
1. estimular a cooperação entre os jogadores; 
 
2. estimular a troca de informações entre os jogadores; 
 
3. Jogadores devem aprender fazendo; 
 
Segundo a empresa de consultoria do Gartner, Inc. até 2015, mais de 50 por cento               
das organizações que gerenciam os processos de inovação irá gamificar seus           
processos e e que mais de 70% das 2000 maiores empresas do mundo estarão              
usando ao menos uma aplicação de jogos em seu negócio. Em 2016, ainda de              
acordo com o estudo, o mercado da gamificação corresponderá a aproximadamente           
$2,8bilhões. 
 
Em artigo da mesma empresa é sugerido que os Governos devem usar técnicas de              
gamefication e soluções para ajudar os cidadãos e os funcionários a mudar o             
comportamento, se envolver em inovação e desenvolver habilidades. A organização          
de TI do governo deve empregar o Modelo de Caso de Uso Governo Gartner para               
criar uma maior eficiência. 
 
Em suma, o objetivo da aplicação de jogos no contexto corporativo é obter alto nível               
de comprometimento dos funcionários, facilitar a introdução de mudanças na          
organização e estimular a inovação, resume o próprio presidente do Gartner Brasil,            
Márcio Krub, na capa de apresentação do primeiro livro de gamificação brasileiro.            
Segundo ele o Gartner vem acompanhando o processo de implantação de jogos nas             
empresas em nível mundial e vê com muito bons olhos o aparecimento de uma              
comunidade de profissionais dedicados a esse fim também aqui no Brasil. 
 
Em matéria da revista época é informado que Universidades mundialmente          
reconhecidas como Harvard Business School, Berkeley e Stanford já adotam aulas           
práticas em seus cursos de MBA. Para o aluno, os jogo permitem desenvolver a              
vivência sistemática, criando a percepção que toda ação tem uma consequência,           
agregando valores experienciais ao aprendizado rotineiro. 
 
Grandes empresas no Brasil como Itaú, Bradesco e IBM já adotam a metodologia no              
treinamento de funcionários de diversos graus hierárquicos, reconhecendo benefícios         
como a antecipação da vivência de situações decisórias e a rápida aplicação do             
treinamento. Além disso, segundo a matéria, estudos da Universidade de Stanford           
concluiram que existem semelhanças entre as habilidades que o líder do futuro deve             
ter e as requeridas em jogos. 
 
Considerações finais: 
 
Como a arte associada à tecnologia está mudando os paradigmas da interação            
humano-computador? Está é a questão que a proposta do trabalho de dissertação            
pretende responder no decorrer da pesquisa. Nossa suposição é de que por meio da              
arte computacional é possível criar interfaces expressivas, que possam até mudar o            
comportamento de pessoas, levando-as a colaborarem num objetivo comum, por          
meio de experiências estéticas, em diferentes contextos das atividades humanas. Na           
era Informacional a internet e, posteriormente, os ambientes virtuais que se           
relacionam, notadamente ecossistemas de produção e colaboração, assim como,         
teorias sobre modelos de interação artísticos baseado em emoção, proporcionaram          



inúmeras descobertas para o ser humano, alterando profundamente sua forma de           
lidar com o meio. Dentre as mudanças percebidas na atual era é o conceito de               
pervasiva, penetrando em todas as esferas da atividade humana. Todas as áreas da             
sociedade se transformam conectando idéias e alterando as estruturas conceituais de           
uma forma irreversível e numa velocidade cada  vez maior. 
 
Para buscar respostas para esta questão, a pesquisa de mestrado está dividida            
em três seções: gamefication, IHC e Conhecimento Aberto buscando relacionar a           
influência entres eles, bem como pesquisas, números e estatísticas. Durante a           
entrega do trabalho será aplicado o próprio conceito de gamefication, ou seja, a             
pesquisa incluirá elementos estudados para desenvolver um jogo da própria          
dissertação, utilizando a mecânica dos jogos. Desta forma o leitor terá acesso ao             
conteúdo de maneira lúdica, divertida e didática. Pretendemos mostrar que podemos           
usar o poder de fascinação do jogo eletrônico, marcada pelo caráter inédito e             
inovador de unir tais conceitos a um projeto do pesquisa, utilizando a mecânica dos              
jogos para estimular as pessoas. 
 
Para compreender mais a fundo os conceitos estudados durante a pesquisa, também            
estão sendo levados em consideração as experiências vividas na atuação profissional           
e na participação em congressos. Durante a participação em um dos maiores eventos             
da área, o GSummit 2014, que aconteceu em junho na cidade de São Francisco,              
Califórnia, foi possível conhecer o case de uma grande companhia aérea. Entre vários             
números positivos, após a aplicação de uma estratégia gameficada, a empresa atingiu            
um ROI (retorno sobre investimento) de 560%. Também foi realizado um           
treinamento em Persuasive Design for Next-Gen Loyalty Marketing        
(http://sf14.gsummit.com/workshop-barry-bill/), além de assistir as apresentações      
de Jane MacGonigal, You Kai Chou e Gabe Zicherman. 
 
Estão sendo analisados a aplicação dos conceitos de gamificação em pelo menos            
dois projetos do Governo Federal que estão sob direção do autor: Software Público             
Brasileiro e Sistema de Gestão de Pessoas. 
 
No projeto de evolução do Software Público Brasileiro, que está andamento, existe a             
previsão de fazer a implementação dos conceitos no ano de 2015 e na parte do               
sistema de gestão de pessoas estão sendo conduzidas duas oficinais para tratar o             
tema como uma proposta. 
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