
  

A Aprendizagem Significativa de Jogos: o caso do Jogo 

Dark Souls 

José Ribamar Chaves Junior1, Luciana de Lima1, Robson Carlos Loureiro1, Mara 

Bonates1 

1Instituto Universidade Virtual – Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Fortaleza – CE – Brasil 

juntastico@gmail.com, {luciana, robson, marabonates}@virtual.ufc.br 

Abstract. The goal of this research is to indicate elements of the Dark Souls 

game that influence the player´s meaningful learning. Considering the need to 

studies on the games development that focus on the player's learning, it´s 

developed a Case Study from sessions held in 2016.1 at the Federal University 

of Ceará. The research steps are divided into planning, collect and data 

analysis. Two questionnaires, two interviews and two observation reports have 

been applied. It was analyzed the player´s understanding about Dark Souls 

and its influence in actions of player’s meaningful learning process. It was 

noticed that there was conceptual reframing from the player's posture change. 

Resumo. O objetivo desta pesquisa é indicar elementos do jogo Dark Souls 

que influenciam na aprendizagem significativa de um jogador. Diante da 

necessidade de estudos acerca do desenvolvimento de jogos focados na 

aprendizagem do jogador, desenvolve-se um Estudo de a partir de sessões 

realizadas em 2016.1 na Universidade Federal do Ceará. As etapas da 

pesquisa dividem-se em planejamento, coleta e análise de dados. Foram 

aplicados dois questionários, duas entrevistas e dois relatórios de observação. 

São analisadas a compreensão do jogador sobre o Dark Souls e sua influência 

nas ações do processo de aprendizagem significativa. Percebeu-se que houve 

uma modificação conceitual na postura do jogador. 

1. Introdução 

Na contemporaneidade, os jogos on-line despertam o interesse de jovens e adultos 

proporcionando experiências de imersão, capazes de gerar competições nacionais e 

internacionais a ponto de serem indicados como esportes, devido à carga de energia e 

estresse despendidos durante as ações do “jogador-atleta”. No entanto, existe uma 

escassez de material teórico acerca do tema game design, sobretudo quando se trata de 

aprendizagem. Geralmente, os jogos são desenvolvidos para que o usuário aprenda os 

comandos e as estratégias por tentativa e erro. É possível que os designers apresentem 

uma formação para o desenvolvimento de jogos que se preocupe mais com a 

estruturação do jogo do que com a aprendizagem do usuário. 

 Em algumas situações, os conceitos do jogo são apresentados de forma verbal, 

podendo limitar a compreensão do jogador sobre sua utilização, bem como a utilização 

de procedimentos necessários a um bom desempenho do jogador. Outras vezes são 
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incluídos em um tutorial podendo quebrar o fluxo do jogo; neste caso, pode ser um 

elemento não utilizado pelo jogador. 

 Se os jogos se tornarem inacessíveis diante da situação apresentada, podem não 

possibilitar ao jogador as informações e conhecimentos necessários para realizar os 

desafios impostos pelo jogo. Podem ainda diminuir seu nível de dificuldade na tentativa 

de se adaptar às necessidades do jogador. Pergunta-se: que elementos e técnicas podem 

ser utilizados em um jogo para ensinar o jogador sobre suas regras e mecânicas? 

 Livros como Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating 

Innovative Games [Fullerton 2008] e The Art of Game Design: A book of lenses [Schell 

2008] são amplamente utilizados por quem deseja se tornar designer de jogos. No 

entanto, são referências que apresentam definições amplas sobre os métodos utilizados 

na criação de jogos, podendo dificultar a compreensão sobre técnicas e métodos 

empregados para auxiliar o processo de aprendizagem do jogador no momento da 

criação de jogos.  

 Costa (2009) mostra referências da relevância dos jogos em diversas áreas e 

como auxiliadores da aprendizagem. Perry, Tim e Silvestrim (2007) em vista da 

necessidade de definir o design do jogo, afirmam que é provável que esteja para ser 

estruturado um conhecimento que permita formalizar métodos para desenvolvimento de 

design de jogos. 

 Outros artigos reforçam a necessidade da criação de embasamento teórico sobre 

este conhecimento. Miltenoff (2015) define gamificação como o uso de elementos de 

jogos em demais contextos, mas não apresenta referências sobre estes elementos. 

Hamari e Koivisto (2007) mencionam o uso de tecnologias persuasivas na gamificação, 

mas apresentam Avedon e Sutton-Smith (1971) como referência mais recente de jogo, 

ainda antes da popularização de jogos eletrônicos, evidenciando a necessidade de um 

trabalho que explore o contexto atual da área. 

  É essencial que os usuários aprendam sobre as regras e conceitos dos jogos com 

os quais interagem, a fim de compreenderem como devem se organizar para alcançar os 

objetivos que lhe são impostos. Outro fator importante é reconhecer que a mediação 

humana nem sempre é possível durante a execução do jogo como acontece em esportes 

coletivos, brincadeiras, jogos de mesa, geralmente utilizados por mais de um usuário. 

Sendo assim, a aprendizagem a partir da interação direta com o jogo torna-se um 

aspecto relevante de compreensão, estudo e inovação. 

 Quando o jogador não consegue aprender com o jogo sobre seus objetivos e 

regras, é possível que pergunte a alguém virtual ou presencialmente como proceder, ou, 

que abandone o jogo. Nesse sentido, compreender como se dá o processo de 

aprendizagem do jogador, torna-se fundamental. Opta-se por utilizar a Teoria da 

Aprendizagem Significativa [Ausubel, Novak, Hanesian 1980] pelo fato de apresentar 

características que podem auxiliar a compreender como acontece o processo de 

aprendizagem do usuário durante o jogo por meio da obtenção de seus conhecimentos 

prévios; pela verificação de como acontece o processo de ressignificação conceitual e 

criação de novos conhecimentos a partir da interação com os diversos componentes do 

jogo; e, pela investigação da forma como o jogador aprende a jogar, auxiliando a 

compreender a importância que os conhecimentos prévios podem ter e a forma como o 
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jogo apresenta conceitos iniciais requeridos para o progresso do jogador, sem necessitar 

do auxílio humano para explicar suas regras.  

 O jogo escolhido para a utilização neste trabalho é o Dark Souls desenvolvido 

pela FromSoftware em 2011. É categorizado como um RPG (Role-Playing Game) de 

ação. Breault (2014) cita Dark Souls como o jogo mais influente da geração passada, em 

seu artigo para o site Killscreen. Foi lançado inicialmente para PlayStation 3 e Xbox 

360, recebendo uma versão para Windows em 2012. A empresa anunciou que o jogo 

chegou à marca de 2,37 milhões de cópias vendidas. 

 Macdonald (2011) ressalta sobre a alta dificuldade do jogo, enquanto Vanord 

(2011) menciona que entusiastas de RPGs eletrônicos teriam mais sucesso com o Dark 

Souls, o que levanta a possibilidade da abordagem da aprendizagem do jogo pela Teoria 

da Aprendizagem Significativa, já que os conhecimentos prévios do jogador seriam 

relevantes para o seu desempenho no jogo.  

 O objetivo deste trabalho é indicar elementos do jogo Dark Souls que 

influenciam na aprendizagem significativa de um jogador em seu processo de interação 

com o jogo. Com base em pesquisa qualitativa, utiliza-se como metodologia o Estudo de 

Caso devido à contemporaneidade do fenômeno estudado, à valorização de um processo 

sem controle como o caso da aprendizagem significativa de um jogador e sua interação 

com o jogo Dark Souls. A unidade de análise é composta por um jogador familiarizado 

com jogos de RPG on-line.  

 A pesquisa se divide em três etapas: planejamento, coleta e análise de dados. 

Durante o planejamento são preparados e testados os instrumentos de pesquisa 

necessários para as etapas subsequentes. A coleta se divide em duas fases, segmentadas 

por duas sessões de jogo. A primeira fase conta com um questionário para captação dos 

conhecimentos prévios do jogador; uma entrevista e uma observação ocorrida durante 

uma seção do jogo Dark Souls na presença do pesquisador para a compreensão de sua 

interação com o jogo. Na segunda fase são realizados um novo questionário, além de 

outra entrevista e observação, para verificação dos novos conhecimentos obtidos e 

investigação do processo de aprendizagem do jogador. 

 É realizada uma análise de dados, subdividida em duas fases: análise das 

decisões do jogador e de sua habilidade no jogo; análise da transformação desse 

processo com inferências sobre mudança de decisões, estratégias e habilidades, e, como 

ocorrem essas mudanças.  

 Como resultado da pesquisa é possível notar que são percebidos processos 

característicos da Aprendizagem Significativa, como a ressignificação conceitual no 

processo de mudança de escolhas do jogador e a formação de um conhecimento 

resultante não-literal e não-arbitrário, pela assimilação do jogador apenas pelo que lhe 

parece relevante, além da influência de seus subsunçores (conhecimentos prévios) na 

interação com o jogo, e por sua vez, em sua aprendizagem. São apresentadas nas seções 

seguintes o referencial teórico, detalhamentos sobre a metodologia da pesquisa, os 

resultados e discussões, bem como as considerações finais. 
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2. JOGOS 

2.1. Os Jogos Eletrônicos 

Jogos têm sido um objeto de interesse recente em pesquisas científicas, considerando a 

antiguidade do fenômeno [Bell 1979], tendo registros históricos de jogos e competições 

desde o ano 2.600 a.C. As primeiras definições de jogo, no entanto, atribuem-se à 

primeira metade do século XX, principalmente vinculadas aos trabalhos de Ludwig 

Wittgenstein e Johan Huizinga, marcando o início da pesquisa filosófica e sociológica 

no campo. 

 Caillois e Barash (1961) forneceram uma das primeiras definições pontuais de 

jogo, apresentando como uma atividade voluntária, com espaço e tempo próprios, 

incerta, improdutiva e delimitada por regras. No entanto, diversas definições foram 

criadas com o tempo, e enquanto elas já se colocavam em cheque, o surgimento dos 

jogos eletrônicos desafia essas definições, graças às suas práticas diferenciadas dos 

jogos anteriormente conhecidos [Juul 2010]. 

 Apesar das heranças dos jogos tradicionais, os jogos eletrônicos costumam 

distanciar-se destes, apresentando suas próprias práticas, sendo um dos exemplos mais 

conhecidos o RPG (Role-Playing Game) eletrônico. Cover (2010) define o RPG 

tradicional como um jogo em que os jogadores assumem papeis de personagens em um 

ambiente ficcional, tendo como principal aspecto a representação desses papeis para 

construção das personagens a partir das decisões do jogador. 

 Os RPGs eletrônicos, com o tempo, apropriaram-se apenas de sistemas mais 

pontuais e não essenciais para este conceito, deixando de lado a interpretação de papeis 

pelas limitações técnicas da mídia e assumindo como principais características sistemas 

de níveis, sendo, um elemento chave do gênero [Rollings, Adams 2003]. 

Embora inicialmente o gênero consistisse em jogo por turnos, as mecânicas do RPG 

eletrônico tornaram-se populares em outros gêneros, criando gêneros mistos, como o 

RPG de ação, que mistura essas mecânicas já citadas com uma jogabilidade em tempo 

real. 

2.2. O Jogo Dark Souls 

Dark Souls é um RPG eletrônico de ação, desenvolvido pelo estúdio japonês 

FromSoftware, publicado no Japão pelo próprio estúdio e no resto do mundo pela 

Namco Bandai. O jogo é um sucessor espiritual do jogo anterior da empresa, Demon’s 

Souls, obtendo, no entanto, maior sucesso de vendas e público que seu antecessor. 

 Dark Souls possui uma história chave minimalista, deixando que o jogador junte 

as peças da história através de diálogos, menções a eventos importantes em descrições 

de itens e pequenas dicas em diversos momentos do jogo. O jogador se encontra no 

papel de um humano amaldiçoado, que deve peregrinar de seu exílio no “hospício dos 

mortos-vivos” e se provar como escolhido e novo rei daquele mundo. 

 O grande atrativo de Dark Souls, no entanto, reside em sua jogabilidade. Vanord 

(2011) aponta as precisas qualidades técnicas do jogo, como a detecção de colisão ou 

animações de batalha e inteligência artificial. Macdonald (2011) cita a dificuldade de 
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Dark Souls como um dos seus principais atrativos, enquanto Chaves (2015) cita a 

maneira como ensina seus usuários a jogar como o grande diferencial do título. 

 Tais aspectos fazem de Dark Souls não só um jogo influente em seu meio, tendo 

se tornado um parâmetro para a produção de jogos [Breault 2014] como um objeto de 

estudo para criação de materiais teóricos sobre jogos eletrônicos, como é o objetivo 

desta pesquisa.  

 Dark Souls mistura elementos típicos de jogos de RPG e de jogos de ação, 

centrando-se em mecânicas de combate e exploração para que o jogador avance pelo 

mundo do jogo até o final da peregrinação da personagem principal. Conhecido por sua 

dificuldade, Dark Souls apresenta um grande número de batalhas, que variam entre lutas 

contra inimigos menores e menos importantes; chefes, que têm um papel de maior 

importância na história, mais difíceis de serem derrotados; e lutas contra outros 

jogadores on-line. 

 O jogo inicia com a criação de uma personagem, onde o jogador escolhe não 

apenas aspectos estéticos, como também sua classe e um item inicial denominado gift 

(figura 1). A classe define atributos básicos que ditam aspectos importantes da 

personagem, como sua quantidade de vida, resistência a ataques, força e proficiência 

com diversos tipos de armas, além de definir equipamentos iniciais, como armadura, 

escudo e arma. 

 Possui dez classes e oito itens iniciais (gifts) que precisam ser previamente 

escolhidos para que o jogo se inicie. Oferece ao jogador um pequeno espaço livre para 

testagem dos controles livremente, seguido de um corredor, por onde há instruções com 

os comandos básicos e inimigos que não reagem. 

Figura 1. Tela de escolha de classe do Jogo Dark Souls  

 À medida que o jogo progride nessa área, as instruções avançam para comandos 

e técnicas mais elaborados, assim como o jogador consegue seus itens e equipamentos 

iniciais e são introduzidos novos desafios que dão ao jogador a oportunidade de 

experimentar com o que já foi aprendido. 

 A primeira área do jogo serve inteiramente como tutorial: ensinando os 

comandos básicos, funções dos itens, criando uma experiência inicial para o jogador e 

um espaço mais seguro para que teste o estilo de jogo que o sinta mais confortável, além 

de apresentar a estrutura básica, como o funcionamento das áreas, apresentação de 

elementos como as bonfires, que funcionam como checkpoints para recuperar os pontos 

de vida do jogador, e o fato de as áreas contarem com “chefes” ao seu final. 
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 Na sequência, o jogo se alterna para um misto entre uma sequência linear e um 

"mundo aberto" (figura 2), onde o jogador deve seguir por áreas em determinada ordem, 

oferecendo vários caminhos possíveis entre essas áreas e formas de manter o jogador 

como explorador. Também são introduzidas mecânicas como a possibilidade de 

aumentar os atributos e criação de equipamentos. Apesar de novas, essas mecânicas 

costumam girar em torno daquilo já aprendido no primeiro momento do jogo, sendo a 

primeira área essencial para a construção do conhecimento do jogador e para que 

possibilite a introdução desejada de novos conceitos. 

Figura 2. Área Aberta do Jogo Dark Souls 

 Existe ainda a possibilidade de o jogo on-line, podendo acontecer de forma 

cooperativa, quando o usuário "invoca" outro jogador através de um sinal ou na forma 

de invasões, onde um jogador invade o jogo de outro que esteja na mesma área com 

objetivo de derrotá-lo. O jogo on-line também acontece de maneiras mais sutis. Além 

disso, o jogador ganha acesso a novas áreas, com diversos tipos de inimigos e de 

personagens amigáveis, que podem se tornar hostis dependendo de determinadas ações 

do jogador. 

 Outro detalhe importante sobre o jogo é a preferência pelo uso de um joystick, 

indicado tanto pela desenvolvedora quanto por outros jogadores. Apesar da 

possibilidade do uso de mouse e teclado, o jogo não foi desenvolvido em torno deles, 

sendo danoso para o desempenho do jogador, e por sua vez, à aprendizagem, sendo um 

fator essencial a ser considerado durante o teste. 

3. A Aprendizagem Significativa e o Jogo Dark Souls 

A aprendizagem significativa é uma das diversas teorias dentro da Psicologia Cognitiva 

que busca compreender como acontece o processo de aprendizagem do ser humano. 

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), o fator mais importante para este processo 

é o conhecimento prévio, ou subsunçor do aprendiz, que ancora novos conhecimentos 

àqueles já estabelecidos em sua estrutura cognitiva de forma substantiva e não-arbitrária 

através do Princípio da Assimilação. 

 O fato de a aprendizagem acontecer de forma substantiva significa que o 

aprendiz não precisa estar vinculado a literações ou à memorização de definições pré-

estabelecidas, tendo em vista a unicidade do conhecimento resultante, e à ancoragem da 

essência do conhecimento. O fato de ser não-arbitrário significa que a aprendizagem 

ocorre por um processo que independe da vontade do aprendiz, apenas de suas 
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condições lógica e psicológica para a consolidação e um conhecimento que lhe seja 

relevante, de acordo com seu contexto e conhecimentos prévios [Ausubel Novak 

Hanesian 1980]. 

 Dark Souls faz uso de diversas convenções caracterizadas pelos jogos de RPG. 

O jogador pode reconhecer seus elementos mais facilmente devido ao uso de 

convenções vinculadas a comandos de movimentação, ao funcionamento de atributos e 

classes, ao conceito de pontos de vida. Isso significa que o jogador de RPG 

convencional já tem em sua estrutura cognitiva conhecimentos prévios vinculados a esse 

tipo de jogo e pode ao jogar Dark Souls aprender significativamente novos comandos e 

estratégias, causando-lhe maior interação, mais rapidamente. No entanto, torna-se mais 

inacessível para jogadores que não tenham experiências prévias com RPG. 

 Ausubel, Novak e Hanesian (1980) também ressaltam o conceito da 

ressignificação conceitual, onde os conceitos internalizados previamente ganham novos 

significados a partir da ancoragem de novos conceitos e conhecimentos por parte do 

aprendiz. Esse processo pode acontecer por meio da aprendizagem por recepção, através 

da transmissão direta de conceitos e por meio da aprendizagem por descoberta, onde a 

interação do aprendiz com o objeto proporciona a construção de novos conhecimentos. 

 O contraste entre a aprendizagem por recepção e por descoberta também se 

mostra frequente nos jogos, e mais uma vez, especialmente presente em Dark Souls. 

Enquanto conceitos do jogo são apresentados de forma direta ao jogador, outros 

dependem da iniciativa do jogador em explorar, e outros até mesmo beneficiam-se de 

uma mistura entre as duas formas. Enquanto o jogo diz qual ação é realizada por 

determinado botão, os efeitos dessa ação só podem ser vistos e assimilados pelo jogador 

ao realizá-la. O jogo, por exemplo, apresenta o conceito e o botão de ataque, mas sua 

velocidade, força, e todas as outras consequências da ação no contexto do jogo são 

inferidas pelo jogador diante de sua exploração, seja em uma exploração livre, quanto 

em uma exploração guiada. Enquanto isso, outros conceitos são trabalhados unicamente 

pela exploração, como o efeito de certos itens e de certos ataques inimigos, que 

reforçam a necessidade de exploração criada pelo gênero e ambientação do jogo. 

 A aprendizagem nos jogos também se mostra frequentemente substantiva e não-

arbitrária, considerando que o jogador aprende apenas aquilo que lhe faça sentido e lhe 

seja útil no contexto do jogo, sem se apegar a literações, mas à contextualização daquele 

conhecimento. Por mais que os jogos exijam a exatidão no conhecimento, como o botão 

exato para realizar tal ação, não se exige um apego ao sentido literal, como a explicação 

conceitual dessa ação ou a necessidade de uma resposta rápida não contextual.  

 A ressignificação conceitual é percebida nas constantes mudanças em 

conhecimentos já obtidos, como em jogos que apresentam novos controles ou regras. 

Em Dark Souls, há diversos conceitos herdados de outros jogos do mesmo gênero, 

porém modificados de forma única ao jogo. O funcionamento de classes, armas e 

ataques são sempre únicos, necessitando que o jogador construa seu novo conhecimento 

a partir do subsunçor e altere seu significado para compreender este conceito já 

conhecido no novo contexto. Algumas mudanças frequentes em atitudes dos jogadores 

na transição de outros jogos para Dark Souls acontecem pela escolha de armas, que se 

altera à medida que os conhecimentos sobre elas passam pela ressignificação, até uma 
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desaceleração no ritmo de combate, para se adequar ao contexto mais estratégico do 

jogo.   

4. Metodologia 

A pesquisa se baseia em Estudo de Caso devido à contemporaneidade do fenômeno a 

ser estudado, vinculado ao processo de aprendizagem significativa de um usuário em 

contato com um jogo eletrônico. Consiste, portanto, em um estudo aprofundado do 

sujeito em interação com o jogo para que se tenha um conhecimento simultaneamente 

amplo e detalhado do fenômeno [Yin, 2010]. 

 O sujeito da pesquisa é composto por apenas um jogador, para possibilitar o 

aprofundamento no estudo sobre sua aprendizagem na interação com o jogo Dark Souls. 

Torna-se relevante conhecer a experiência do sujeito com jogos eletrônicos, devido ao 

público alvo do Dark Souls ser de jogadores mais experientes, delimitando-se a idade 

mínima para a escolha do sujeito para dezoito anos. 

 A pesquisa se divide em três etapas: planejamento, coleta e análise de dados. Na 

primeira etapa são preparados e testados os instrumentos de pesquisa; os protocolos de 

coleta são formulados; o ambiente onde será realizada a pesquisa é preparado com a 

instalação do jogo Dark Souls em computador disponibilizado pelo Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE/UFC) no semestre 2016.1. O jogo é 

previamente testado para averiguação de possíveis erros e problemas durante a 

utilização pelo sujeito da pesquisa. 

 A segunda etapa, coleta de dados, subdivide-se em quatro fases: levantamento 

dos conhecimentos prévios teóricos e levantamento dos conhecimentos prévios práticos 

do sujeito, levantamento a posteriori dos conhecimentos teóricos e levantamento a 

posteriori dos conhecimentos práticos do sujeito. Todas as fases da coleta são realizadas 

na Universidade Federal do Ceará, sala 6 da Seara da Ciência. 

 Na primeira fase, o sujeito da pesquisa responde um questionário de 15 questões 

sobre seus conhecimentos acerca da utilização de jogos. O questionário é aplicado 

presencialmente sem um tempo delimitado para resposta no dia 25 de abril de 2016. As 

questões utilizadas foram as seguintes: 

1. O que você conhece do jogo Dark Souls?  

2. Quais gêneros de jogos você costuma preferir? Por quê? 

3. Que nível de experiência você tem com jogos de RPG?  

4. Que nível de experiência você tem com jogos de ação?  

5. Com quais jogos destes gêneros você tem mais experiência? 

6. Com quais jogos destes gêneros você tem experiência mais recente?  

7. Em que você sente maior dificuldade nestes jogos? 

8. Em que você sente maior facilidade nestes jogos? 

9. Você costuma adotar uma postura mais ofensiva ou defensiva em jogos? 

Por quê? 
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10. Qual estratégia você costuma adotar com mais frequência em jogos de 

ação? 

11. Qual estratégia você costuma adotar com mais frequência em jogos de 

RPG? 

12. Qual estratégia você costuma adotar com mais frequência em jogos de seu 

gênero favorito? 

13. Você prefere jogos mais estratégicos ou de habilidade? Por quê?  

14. Em jogos que possuam diversas classes, que tipo de classe você costuma 

escolher? Por quê?  

15. Em jogos, você prefere usar ataques físicos ou mágicos? Por quê? 

 Na segunda fase, o sujeito é submetido à sua primeira sessão de jogo, onde se 

observa a forma como utiliza o jogo Dark Souls, suas estratégias, escolhas e reflexões. 

Nesta fase da coleta, são realizadas uma entrevista e uma observação, simultaneamente 

à primeira sessão de jogo na mesma data em que responde o questionário de sondagem. 

 Na terceira fase da coleta, é realizado outro questionário com 10 questões, 

buscando-se investigar os novos conhecimentos adquiridos com o jogo Dark Souls 

durante a primeira sessão e o período de pausa anterior. Investigam-se as mudanças de 

postura do sujeito, tal como os novos conhecimentos formados. A aplicação é realizada 

no dia 2 de junho de 2016. As questões utilizadas foram as seguintes: 

1. Até qual área do jogo Dark Souls você chegou? 

2. Quanto tempo de jogo você contabilizou? 

3. O que de novidade você se lembra de ter visto no jogo, após a área inicial?! 

4. O que você aprendeu de novidade do jogo que você não havia entendido ou 

visto na primeira interação? 

5. Houve mudanças na sua estratégia inicial? Quais? 

6. Sua escolha de equipamentos mudou? Como? 

7. Você se arrepende da classe ou gift escolhidos no começo do jogo? 

8. Você chegou a ter uma interação online com outros jogadores? Se sim, 

como foi? 

9. Durante o jogo, você precisou de auxílio de amigos ou de qualquer outro 

tipo? 

10. Qual parte do jogo mais lhe agradou até então? Por quê? 

 Na quarta fase de coleta, são realizadas novamente uma entrevista e uma 

observação para que se possa verificar a evolução do sujeito em relação ao percebido 

nas duas primeiras fases aplicado na mesma data da segunda entrevista. 

 Na terceira etapa, a análise de dados ocorre pela leitura interpretativa dos textos 

apresentados nos questionários, entrevistas e relatórios de observação e suas inter-

relações. Para isto, é utilizada uma triangulação metodológica, com a comparação dos 
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resultados obtidos nos três instrumentos diferentes utilizados na coleta de dados, 

verificando assim as convergências e divergências das informações [Stake 2010].  

 A análise de dados se subdivide em duas fases: compreensão do sujeito sobre o 

jogo Dark Souls; compreensão da influência do jogo sobre o sujeito. Na primeira fase 

são analisadas as decisões do sujeito: escolha de classe e itens, estratégias e habilidades. 

Na segunda fase são analisadas as transformações desse processo: mudança de decisões, 

estratégias e habilidades; como ocorrem essas mudanças e quais elementos do jogo 

contribuem para esse tipo de transformação.  

5. Resultados e Discussão 

São apresentados nas seções a seguir os resultados obtidos a partir das quatro fases da 

coleta de dados, utilizando-se para discussão, interpretações e inferências a partir da 

triangulação metodológica e da utilização do referencial teórico.  

5.1. Conhecimentos Prévios Teóricos 

Em relação a jogos eletrônicos, o sujeito da pesquisa demonstrou prezar por jogos tanto 

de RPG quanto por jogos que privilegiam o uso de estratégias e que o permita utilizar a 

estratégia com a qual se sinta mais confortável, além de jogos de ação. Foi percebida 

também sua preferência por um combate mais lento e estratégico. O sujeito também 

mencionou sobre a importância que a narrativa do jogo tem sobre ele e a importância de 

se conectar com as personagens. 

 Comentou sobre sua inabilidade de acessar botões muito rapidamente em outros 

jogos, apesar de estar acostumado com o controle. Mencionou a tomada de uma 

estratégia variável a partir do contexto, necessitando de maior espaço para agir, como 

por exemplo, o uso de snipers ou atiradores de elite em jogos de tiro. 

 É possível, por enquanto, conhecer sobre seu perfil e perspectivas futuras para 

seu progresso a partir da análise de estudos realizados por pesquisadores sobre jogos. 

Bartle (1996) define quatro tipos básicos que descrevem formas de comportamento de 

usuários de RPGs de múltiplos jogadores: Socializadores, Exploradores, Conquistadores 

e Lutadores. A partir do questionário, pode-se definir a princípio um perfil de 

Explorador caracterizado pela motivação em explorar o ambiente e seu contexto, além 

da importância que atribuem para a história e críticas diante de um progresso limitado 

por tempo. A partir disso, pode-se esperar do sujeito uma postura mais exploratória e 

menos inclinada a “desempenho”, dando mais importância às descobertas e à exploração 

do ambiente do jogo do que a valores mais fixos como pontuações ou mortes. 

5.2. Conhecimentos Prévios Práticos 

O primeiro acontecimento relevante durante a sessão de jogo foi a escolha de classes 

pelo sujeito. O arqueiro foi uma opção procurada, mas não encontrada. O sujeito optou, 

portanto, por uma classe que aparentasse um menor perfil de combate corpo a corpo, 

escolhendo a classe Wandererer. Percebe-se que o sujeito esperou por uma classe em 

que as armas e funções fossem mais fixas e imutáveis, quando o que se tem na realidade 

são equipamentos e atributos iniciais. 
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 Outro momento relevante foi a escolha do gift, tendo o sujeito optado pelo item 

Goddess’s Blessing, pela descrição do item dizer que sua função é de recuperar os 

pontos de vida, o que coincide com a postura mais cuidadosa do sujeito descrita no 

questionário. 

 Os comandos do jogo ficaram próximos ao que o sujeito esperava e foram de 

fácil domínio, embora o significado de algumas ações não tenha ficado claro, como a 

postura de segurar a arma com duas mãos. Exigiram maior esforço cognitivo do sujeito 

para entender a que exatamente a instrução do jogo se referia, como no caso da troca de 

equipamentos. 

 O sujeito constantemente procurou por espaços seguros no Dark Souls, o que 

pode estar associado à sua experiência com os jogos de primeira pessoa. Diversas vezes 

procurava uma distância segura, e antes da pausa do jogo, buscou uma localidade onde 

só pudesse haver ataques vindos pela frente, apesar do ângulo de câmera permitir uma 

visão mais ampla do cenário. Esse tipo de postura por algumas vezes causou lentidão ao 

progresso do sujeito, chegando a atrapalhar em algumas ocasiões que exigiam maior 

iniciativa, como nas batalhas com o chefe, quando costumava manter uma grande 

distância, dificultando seu ataque, e, por sua vez, sua vitória naquele contexto. Em 

outros contextos, no entanto, essa atitude ajudou-o a prosseguir com mais cautela e 

reconhecer melhor o ambiente. 

 Esse reconhecimento foi percebido em diversas ocasiões, relacionando-se com o 

que foi apresentado no questionário. O sujeito percebeu estar em um terreno com água a 

partir dos sons, apesar disso não ter relevância do ponto de vista mecânico do jogo. No 

entanto, em algumas ocasiões, o sujeito percebeu ataques, principalmente flechas, 

também pelo som, ajudando-o a ter uma reação mais rápida e precisa. O reconhecimento 

visual também foi um fator importante, adotando um caráter exploratório do ambiente 

durante toda a sessão, mais uma vez atrasando seu avanço, mas criando mais 

familiaridade com o local e explorando as possibilidades do mapa. 

 O sujeito encontrou familiaridade no funcionamento da arma e do escudo inicial. 

No entanto, essa familiaridade o fez investigar menos estes itens; não usando métodos 

como o parry e a postura de duas mãos de forma consciente, mantendo-se no que já lhe 

parecia confortável. Utilizou as opções de ler o que cada item do menu significava, 

aumentando sua compreensão sobre a maioria dos atributos. 

 Os inimigos também foram diferenciados pelo sujeito a partir do seu avanço no 

jogo. A diferença de tamanho do chefe para os outros inimigos modificou sua interação; 

mais cauteloso na aproximação, mas menos inclinado ao ataque. Outro aspecto que pode 

afetar a interação com o sujeito é a falta de personagens amigáveis importantes neste 

começo do jogo, tendo em vista que o sujeito mencionou que entraria em combate com 

o que aparecesse no jogo. 

 Ao final, seu desempenho foi regular, demonstrando pouco uso em mecânicas 

com as quais não estava previamente familiarizado, como esquivas, ataques rápidos e 

frequentes. Apesar da cautela e do aspecto exploratório tê-lo ajudado a compreender 

melhor o jogo, o equilíbrio com uma postura ofensiva no momento necessário não foi 

alcançado. Também são notáveis a necessidade de avanço em habilidade do sujeito e 
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conhecimento sobre alguns conceitos do jogo, que tendem a melhorar com seu 

progresso e imersão. 

 É possível notar diversos aspectos caracterizantes da Aprendizagem 

Significativa. De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), percebe-se que o 

sujeito faz uso de seus subsunçores em diferentes momentos do jogo. A escolha de 

classe e gift do sujeito remete de imediato a suas experiências passadas com jogos e, por 

sua vez, com seus subsunçores. A opção por um item de recuperação e a busca pela 

classe de arqueiro não tinham eficiência garantida no jogo Dark Souls, sendo, inclusive, 

pouco recomendadas, mas o sujeito as buscou pela necessidade de ancorar o contexto do 

jogo aos seus conhecimentos prévios. Também é perceptível a importância dos 

subçuncores no momento em que o sujeito procurou um “lugar seguro”, onde pudesse 

receber ataques apenas pela frente, refletindo sua experiência com jogos de primeira 

pessoa. 

 Pela formação de um conhecimento substantivo e não-arbitrário, sem o apreço a 

memorizações de conceitos e pelo conhecimento formado ser apenas o que for útil ao 

sujeito, foi percebida a aprendizagem de funções básicas como ataque ou 

movimentação, enquanto não foi percebida a aprendizagem de outras funções do jogo 

como o parry, que não pode ter parecido relevante ao sujeito para o contexto do jogo. 

Não se pode inferir neste momento que a aprendizagem tenha sido significativa devido 

ao tempo de exposição da nova informação. Esse aspecto será melhor compreendido 

após a análise dos dados obtidos na terceira e quarta fases da coleta de dados. 

5.3. Conhecimentos a Posteriori Teóricos 

Primeiramente, notou-se o interesse do sujeito pela temática e proposta do jogo. No 

entanto, definiu por algumas vezes a experiência como frustrante, atribuindo este 

sentimento à dificuldade de avançar no jogo com o curto tempo que tinha disponível. O 

sujeito, porém, classificou a experiência como curiosa e desafiadora. Mencionou que 

encontrou facilidade nos comandos e no sistema de combate do jogo, apesar de reforçar 

a dificuldade em se localizar dentro do jogo. 

 Apesar de não perceber uma mudança em suas estratégias, o sujeito mencionou 

uma espera de ter maior agilidade nessa revisita ao jogo e mencionou usar bastante o 

escudo e a rolagem no seu tempo disponível. Reforçou seu interesse na temática, mas 

apresentou que a falta de sinalizações não permitia seu avanço nas etapas do jogo. 

 De acordo com Bartle (1996), seu perfil de explorador indica maior preferência 

por um contato mais longo com o jogo, enquanto a falta de tempo dificulta a satisfação 

do sujeito. Em outros aspectos, também é possível imaginar que o explorador tenda a se 

perder mais, principalmente quando o jogo não lhe fornece direcionamentos claros ou 

quando é menos linear, algo não tão presente nas experiências prévias do sujeito. 

 Essas experiências prolongadas, no entanto, podem auxiliar a aprendizagem do 

sujeito com os controles. As respostas do questionário também indicam um processo de 

aprendizagem significativa [Ausubel, Novak, Hanesian 1980], considerando a 

aprendizagem do sujeito daquilo que lhe é relevante, como o uso de espadas e escudos, 

além do processo de ancoragem do conhecimento a partir dos subsunçores, que explica 

sua maior facilidade com os comandos e com a batalha, que lhe eram familiares. 
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5.4. Conhecimentos a Posteriori Práticos 

O primeiro momento do jogo a ser comparado com o contato inicial do sujeito é a 

escolha de classe e gift. Sabendo da ausência do arqueiro, o sujeito optou por outra 

classe novamente, mudando sua escolha da primeira sessão, Wanderer, optando pela 

classe Knight. Essa escolha de classe se deu pela maior necessidade de proteção do 

sujeito, considerada como necessária durante a primeira fase da coleta ou durante o seu 

tempo de jogo entre as fases de coleta. Quanto ao gift, o sujeito optou pelo item Twin 

Humanities, atribuindo sua escolha à identificação com personagem, razão que também 

motivou suas decisões quanto à estética e parte da sua escolha de classe. 

 O sujeito então utilizou-se da área inicial para lembrar dos comandos básicos do 

jogo. Enquanto ainda se confundia com alguns botões, sua familiaridade era notável e o 

processo durou pouco tempo, tendo resultados mais desejáveis que na primeira fase de 

coleta. Alguns comandos não explorados na primeira sessão de jogo se mantiveram 

inexplorados, como o caso do parry ou da postura com duas mãos. 

 O sujeito, seja por conhecimento de mapa ou por mudança de postura, avançou 

de forma mais “confiante”, sendo mais propenso ao ataque. No entanto, a preocupação 

com o tempo de pausa manteve-se, procurando um lugar que limitasse a direção de 

ataques que poderiam ser recebidos. Apesar de menos cautelosa, a atitude do sujeito 

contribuiu para um avanço mais rápido, embora alguns comportamentos tivessem se 

mantido. Benefícios dessa mudança de postura foram percebidos nas batalhas contra o 

chefe, onde o sujeito conseguiu causar dano significativamente maior enquanto 

malefícios podiam ser vistos no maior dano recebido ao percorrer o mapa em algumas 

ocasiões. 

 Algumas características exploratórias do sujeito ainda foram mantidas, 

principalmente quanto ao reconhecimento do lugar. O sujeito manteve-se utilizando de 

sons para planejar ataques e seguiu fazendo um reconhecimento visual do terreno, desta 

vez mais detalhado, para fins de orientação, como marcando visualmente o lugar de 

onde veio e as saídas possíveis, além de mostrar ainda mais uma atitude exploratória ao 

constantemente procurar por passagens secretas. 

 O sujeito obteve também sucesso maior no uso da arma, que utiliza menos de 

golpes rápidos em sequência que a anterior, adequando-se melhor ao seu estilo de jogo; 

assim como aproveitou-se melhor do novo escudo, mais resistente, apesar de não ter 

consciência sobre essa propriedade. Novamente, outros aspectos dos itens e das 

jogabilidades não foram explorados, como a postura de segurar a arma com duas mãos, 

que provavelmente não seria mantida graças à necessidade do sujeito pelo escudo e o 

parry, por lhe ser um conceito pouco familiar. 

 O sujeito usou o menu apenas para trocas de equipamento e explorar seus itens, 

não se aprofundando na sua exploração por saber que não poderia alterar os atributos 

naquele momento. 

 Notou-se também em diversas interações com os inimigos uma postura mais 

voltada ao ataque; percebida através de perseguições a inimigos realizadas pelo sujeito, 

ou na iniciativa ao ataque em um inimigo ainda desconhecido pelo sujeito. Apesar dessa 

postura, o ataque manteve-se estratégico, como em ocasiões onde o sujeito derrotou os 

inimigos separadamente, não entrando em combate com o grupo de inimigos. 
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 Quanto às interações com personagens não hostis, o sujeito também as atacou, 

como na primeira interação, motivando-se dessa vez pelo ganho de pontos. 

 Ao final, foi perceptível não só a melhora do sujeito no domínio das mecânicas 

do jogo, como sua mudança de postura e seu processo de aprendizagem, não só quanto a 

comandos e itens, mas na forma de interação com aquele contexto, embora algumas 

barreiras tenham bloqueado o avanço do sujeito. Características notadas da 

Aprendizagem Significativa [Ausubel, Novak, Hanesian 1980] foram reforçadas nessa 

interação. Os conhecimentos da primeira sessão de jogo parecem estar em processo de 

ancoragem aos conhecimentos prévios formando um novo conhecimento resultante, 

guiando o sujeito de forma mais direcionada para esse contexto do jogo. 

 A escolha de classe do sujeito reflete tanto um processo mais específico de 

ressignificação, adequando sua escolha de classe ao novo contexto assimilado, quanto a 

um processo mais abrangente, mudando toda a postura do sujeito. De acordo com Bartle 

(1996), em diversas escolhas, é possível vê-lo tomando escolhas típicas de 

conquistadores ou lutadores, características não observadas na primeira sessão de jogo. 

A escolha de classe do sujeito foi tomada primeiramente de acordo com sua utilidade no 

jogo, opondo-se à escolha motivada pela carga simbólica da classe na primeira sessão. 

Apesar do sujeito expressar seu apreço pela temática, suas escolhas de ataque foram 

motivadas pelos pontos, mesmo que contradizendo seu modo padrão de jogar, segundo 

o próprio sujeito. 

 A ressignificação conceitual também foi percebida logo na escolha do gift, que 

por não ter se mostrado de muita utilidade em outra sessão de jogo, foi compreendida 

como uma escolha de teor mais “narrativo” pelo sujeito, mostrando mais uma vez uma 

alternância entre perfis e também uma aprendizagem não-arbitrária, buscando 

ancoragem apenas naquilo que parecesse relevante ao sujeito. Também foi percebida a 

crucialidade dos subsunçores para o domínio dos comandos, aumentando a naturalidade 

do sujeito conforme seu avanço no jogo. 

 A aprendizagem não-arbitrária também pode ser responsável pela falta de 

exploração do sujeito de certas funções cuja necessidade não foi por ele percebida. 

Enquanto esse aspecto abre a possibilidade de diferenciação de estratégias entre sujeitos, 

diversificando o jogo, também é possível que não tome conhecimento de funções úteis 

durante todo ou boa parte do jogo. Neste caso, é possível que seja necessário o 

desenvolvimento de uma Aprendizagem Mecânica, sem a conexão com outro 

conhecimento pré-existente, para o estabelecimento de subsunçores desses novos 

conceitos a fim de possibilitar sua ancoragem. 

 Enquanto o comportamento explorador do sujeito manteve-se presente, o sujeito 

demonstrou frustração pela falta de avanço que esse comportamento lhe causava, 

podendo prever uma diminuição indesejada neste perfil de explorador, já que ele pode 

ser útil e mais recompensador em momentos mais avançados do jogo. 

7. Considerações Finais 

Como problema primário motivador da pesquisa, tinha-se o fato da escassez de material 

teórico sobre game design, especialmente embasando o estudo da criação de jogos em 

outros materiais teóricos bem desenvolvidos e aplicáveis às questões enfrentadas por 
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designers ao desenvolver um jogo; essa falta de material gerava dificuldades ao 

designer e comprometia a qualidade do produto final. 

 Pensando em resolver o problema, foi elaborada esta pesquisa, com o objetivo de 

indicar elementos do jogo Dark Souls que influenciam na aprendizagem de um sujeito, 

utilizando-o como base de estudo. Utilizou-se a Teoria da Aprendizagem Significativa 

como base teórica, apresentando um possível caminho a ser explorado pelos game 

designers: o ato de ensinar o usuário a jogar. 

 A partir dos resultados iniciais da pesquisa, foi possível observar os 

conhecimentos prévios do sujeito e notar sua importância para suas primeiras interações, 

guiando desde escolhas, como posturas que o sujeito adota de forma espontânea com o 

jogo. Apresentou um perfil único de explorador, com alto valor à narrativa e ao contexto 

do jogo, sendo este último aspecto reforçado por sua estratégia de batalha mais 

cautelosa, o avançar mais lento no jogo, derivada de seus subsunçores. Foi percebida 

uma aprendizagem com a formação de conhecimentos substantivos e não-arbitrários, 

gerando tanto conceitos bem assimilados pelo sujeito quanto conceitos inexplorados ao 

avançar do jogo. 

 No segundo processo da pesquisa, foi notada a evolução do sujeito a partir de 

novos conhecimentos obtidos de forma explicada pela Teoria da Aprendizagem 

Significativa, sendo perceptíveis os princípios básicos da teoria, como a ressignificação 

conceitual e a aprendizagem não-arbitrária, partes integrantes para se identificar este 

processo de aprendizagem. 

 Contrastou-se com o momento inicial da pesquisa a mudança do perfil do 

sujeito. Este apresentou um menor perfil de explorador em resposta à interação com o 

jogo e o surgimento de características dos perfis de conquistador e lutador; sendo uma 

forma de aprendizagem não-arbitrária, onde o sujeito apenas assimila aquilo relevante 

ao contexto do jogo, também presente na nova escolha de gift e na assimilação e não-

assimilação de certos conceitos, como a defesa com escudo e o parry, respectivamente. 

Foi notada uma forte influência da ressignificação conceitual, constatada pela mudança 

de pensamento do sujeito ao trocar de classe, diante da necessidade de maior defesa no 

contexto, como em sua mudança para uma postura mais ofensiva e na sua fácil 

assimilação nos comandos do jogo. 

 A partir dessas reflexões, é possível ao designer obter novos meios de guiar sua 

produção de jogos a partir das informações já disponíveis pelos jogadores. Considerar o 

público-alvo não mais apenas do ponto de vista da pesquisa de mercado, mas também 

pelo ponto de vista dos seus subsunçores e de seus processos de aprendizagem pode 

auxiliar tanto o jogador a se interessar mais fortemente pelo jogo, como este se tornar 

mais útil e próximo das necessidades de aprendizagem do jogador. 

 É possível trazer para a produção de jogos, teorias consolidadas sobre 

aprendizagem vinculando-as à ideia de que os jogadores seguem a “melhor estratégia”. 

A associação com a aprendizagem não-arbitrária, pode permitir um conhecimento mais 

científico do significado das ações do jogador sob o ponto de vista de uma teoria 

consolidada a mais tempo que a recente indústria de jogos. 

 A possibilidade de trazer esse embasamento teórico e a criação de um material 

que auxilie a trazer conhecimentos científicos para a produção prática de jogos é um 
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indicativo de que elementos do jogo Dark Souls influenciam na aprendizagem 

significativa do jogador. A pesquisa traz indícios da relevância tanto do estudo deste 

jogo em específico quanto da utilidade e aplicabilidade da Aprendizagem Significativa 

para a formação de um material teórico que possa guiar a produção de jogos. 

 Pretende-se continuar a proposta da pesquisa com outros sujeitos em diferentes 

situações de jogo, em meio acadêmico, a fim de aprofundar os estudos sobre a relação 

estabelecida entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e Jogos Eletrônicos, 

contribuindo com sugestões de inovação para o Game Design. 
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