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Resumo
O desenvolvimento da capacidade crítica pelos estudantes rumo a uma postura autônoma
e transformadora da sua própria realidade é um elemento fundamental para a formação de
uma sociedade cidadã e eticamente fundamentada. A concepção social do espaço geográfico
é uma perspectiva importante que permite a reflexão sobre a realidade do espaço do aluno
pelo próprio aluno. As geotecnologias e os jogos digitais têm se mostrado importantes
tensores nesse contexto, potencializando experiências reflexivas sobre o espaço da/na escola.
O Minecraft é um jogo comercial, baseado nos conceitos de mundos virtuais e jogos de
mundo aberto (sandbox) que vem sendo utilizado em contextos educacionais desde seu
lançamento, em 2009. O jogo se destaca pelo alto grau de flexibilidade de atuação oferecido
ao jogador e pela complexidade da rede de produção de representações que o compõe. Esta
pesquisa analisou o potencial geotecnológico do Minecraft, sua capacidade de promover
uma reflexão crítica sobre o espaço, com alunos do Ensino Fundamental de uma escola da
Rede Pública do Munícipio de Salvador-BA. A abordagem metodológica se fundamentou
na pesquisa participante e foi efetivada através de encontros formativos, com os alunos,
na escola. Os resultados alcançados evidenciaram que os estudantes puderam, através do
Minecraft, vivenciar, refletir e discutir questões de natureza socioespacial, confirmando o
potencial geotecnológico do Minecraft.
Palavras-chave: educação. jogos digitais. geotecnologias. minecraft.

Abstract
The development of critical capacity by students towards an autonomous and transforming
posture of their own reality is a fundamental element to build an ethically based society.
The social conception of geographic space is an important perspective that allows students
to reflect about your own reality. Geotechnologies and digital games have proved to be
important tensioners in this context, enhancing reflective experiences on the space at
school. Minecraft is a commercial game, based on the concepts of virtual worlds and open
world games (sandboxes) that has been used in educational contexts since its launch in
2009. The game stands out for the high degree of flexibility offered to the player and the
complexity of the representational production network that composes it. This research
analyzed the geotechnological potential of Minecraft, its ability to promote a critical
reflection on space, with elementary school students from a public school in Salvador
(Bahia). The methodological approach was based on participant research and was carried
out through formative meetings at school. The results achieved showed that students were
able, through Minecraft, to experience, reflect and discuss issues of a socio-spatial nature,
confirming the geotechnological potential of Minecraft.
Keywords: education. digital games. geotechnologies. minecraft.
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1 Introdução
Pai, o Minecraft é uma experiência. Se você não viver essa experiência,
não tem como saber se o jogo é bom ou ruim. (Paula Correia, 7 anos,
2015)

E assim começa a jornada que deu origem a esta pesquisa, ao me render à argumentação de minha filha de sete anos (à epoca) contra minha resistência a jogar Minecraft. O
jogo me parecia feio e chato, como aqueles blocos grandes de LEGO para crianças menores1 .
Entretanto, logo nos primeiros minutos, o jogo me surpreendeu e me fez analisá-lo sob
três perspectivas: como pai de uma criança jogadora (gamer nativa), como jogador de
videogame desde os sete anos de idade e como pesquisador na área de jogos, especialmente
de jogos digitais.
A experiência de jogar, mais do que a estrutura do jogo em si, tem características
singulares no que diz respeito à autonomia e ao senso de realização do jogador (SALEN;
ZIMMERMAN, 2012; PETRY, 2016). Essa liberdade constituinte do jogar e o que se pode
alcançar a partir dela sempre me chamaram a atenção, mas somente em 2014 comecei a
agregar a essa curiosidade ingênua a rigorosidade metódica que o assunto merece.
Neste capítulo descrevo inicialmente o meu percurso como pesquisador, de forma a
situar o leitor com relação ao meu ponto de vista pessoal, profissional e acadêmico sobre
jogos e educação. Posteriormente, apresento, de forma sucinta, os pressupostos teóricos
e metodológicos que caracterizam esta pesquisa, procurando oferecer uma noção inicial
sobre a estrutura e o conteúdo deste trabalho.

1.1 Game On! Os Jogos Entram no Jogo
Em 2014, como funcionário do Serpro2 fui convidado a realizar uma pesquisa sobre
a utilização de jogos em diferentes contextos como sustentabilidade, negócios e educação.
Esse trabalho se revelou uma experiência extremamente cativante. A pesquisa sobre jogos
e, posteriormente, gamificação3 envolvia os dois principais elementos que nortearam meus
processos de formação e amadurecimento: a tecnologia e o humano4 . Comecei a mergulhar
intensamente no assunto e acabei desenvolvendo quatro iniciativas de pesquisa ao longo de
1

2
3

4

Eu brinco com LEGO desde os 11 anos e nunca parei, mas sempre achei os blocos grandes pouco
expressivos e chatos.
Serviço Federal de Processamento de Dados (www.serpro.gov.br).
Do Inglês gamification, representa a utilização de elementos dos jogos (estrutura, projeto, técnicas) em
contextos não diretamente relacionados aos jogos (educação, saúde, negócios), buscando estabelecer
experiências motivadoras e engajadoras (DETERDING et al., 2011).
Como analista de sistemas, sempre encontrei na relação entre o homem e a tecnologia a chave para a
maior parte dos problemas que enfrentei e esse imbricamento sempre me inquietou.
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dois anos, baseadas em jogos e gamificação: motivação corporativa5 , participação social6 ,
sustentabilidade7 e educação corporativa8 . Coordenei, durante mais de um ano, iniciativas
de jogos e gamificação no Serpro, contribuindo para estabelecer uma nova visão sobre
os jogos no mundo corporativo e no governo. O relato de algumas dessas iniciativas foi
publicado no SBGames 20159 .
Esse período marcou também minha aproximação com a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) através do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Comunidades Virtuais10 ,
com a participação da pesquisadora Marcelle Minho representando a UNEB em um evento
interno do Serpro sobre Jogos e Gamificação. No final de 2015, me matriculei como
aluno especial na disciplina Teoria dos Jogos Eletrônicos, do Programa de Pós-Graduação
em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC), da UNEB. A disciplina, ministrada
pelos professores Victor Cayres e Rosemary Ramos, abriu um leque de oportunidades
para investigar os jogos sob lentes mais profundas e diretamente situadas em contextos
educacionais, o que permitiu uma compreensão dos jogos como elementos culturais humanos
e dos jogos digitais como um imbricamento tecnológico com possibilidades diversas para a
educação. Essa disciplina gerou como resultado a publicação de um artigo no SBGames
201611 .
A presente pesquisa teve início no Comunidades Virtuais, em 2016, sob orientação
da Profa Lynn Alves, com uma proposta inicial de utilização do Minecraft como um
ambiente de aprendizagem para algumas disciplinas do Curso de Urbanismo da UNEB.
O projeto do curso registrou uma expectativa de formar urbanistas que abordassem os
problemas relevantes de sua área sob diversas perspectivas, buscando uma atitude reflexiva
sobre a sociedade do futuro (DCET, 2016). A utilização de tecnologias que permitam
ao estudante avaliar diferentes cenários e validá-los através de simulações ainda é uma
barreira a ser superada.
Em 2017, já matriculado como aluno regular do PPGEDUC, sugeri minha trans5

6

7

8

9

10
11

CORREIA, L.; SANTOS, L. Gamificação: Como Motivar Pessoas Através da Mecânica de Jogos. In:
Congresso Serpro de Tecnologia e Gestão Aplicadas a Serviços Públicos. Brasília, 2014.
SANTOS, L.; COSTA, V.; CORREIA, L. Gamificação do Noosfero: Uma Plataforma Colaborativa
com Mecanismos de Jogos para Engajamento da Sociedade em Ações Governamentais. In: Congresso
Serpro de Tecnologia e Gestão Aplicadas a Serviços Públicos. Florinópolis, 2015.
NADINE, I.; ANDRADE, E.; CORREIA, L. Gamificação e Sustentabilidade: Uma Plataforma Baseada
em Jogos para Promover a Sustentabilidade Ecológica na Administração Pública. In: Congresso Serpro
de Tecnologia e Gestão Aplicadas a Serviços Públicos. Florinópolis, 2015.
CORREIA, L.; SANTOS, L. SOARES, L. Ágil e Gamificação: Mecanismos de Jogos Impulsionando a
Adoção do Ágil no Serpro. In: Congresso Serpro de Tecnologia e Gestão Aplicadas a Serviços Públicos.
Florinópolis, 2015.
CORREIA, L; SILVA, R. Renovando Conhecimento no Governo Através de Jogos In: XIV Simpósio
Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital. Teresina, 2015. p. 1123-1126.
http://comunidadesvirtuais.pro.br/cv
CORREIA, L.;CAYRES, V.; RAMOS, R. Fundamentos de Jogos em Abordagens Educacionais: Um
Retrato da Motivação do Aluno Jogador In: XV Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital.
São Paulo, 2016.

1.2. O GEOTEC e o K-LAB
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ferência para o Grupo de Pesquisa em Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC12 ), passando a ter a Profa Tânia Hetkowski13 como orientadora. Os eixos teóricos e pressupostos metodológicos do GEOTEC demonstraram uma sintonia grande com o
Minecraft, especialmente pela ênfase que o grupo confere ao pensamento geotecnológico
e seus desdobramentos. Em virtude do histórico de pesquisas já realizadas pelo grupo e
de sua forte atuação nas escolas públicas de Salvador, tomei a decisão de direcionar a
pesquisa para a escola, no Ensino Fundamental, de forma a deixar minha contribuição e
somar esforços ao trabalho do GEOTEC.

1.2 O GEOTEC e o K-LAB
O GEOTEC foi fundado em 2007 e tem como objetivo difundir o desenvolvimento de
ciência e tecnologia nas escolas da Rede Pública de Ensino, baseando-se nas potencialidades
das Geotecnologias e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Nesse sentido,
busca o fortalecimento da tríade universidade-escola-comunidade a partir de abordagens
participativas de investigação, que valorizem a contribuição social do trabalho científico.
A estrutura do GEOTEC está organizada através de três projetos, como ilustra a
figura 1.
Figura 1 – Estrutura do GEOTEC

Fonte: http://www.geotec.uneb.br/quem-somos

12
13

http://www.geotec.uneb.br
Devido a uma mudança interna no quadro de professores da UNEB, a Profa Lynn Alves não poderia
continuar me orientando.
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a) Rádio da Escola: promove um exercício dialógico e investigativo, baseado no
conceito do rádio convencional e nas novas mídias radiofônicas, a partir de
registros coletados nos bairros da cidade, de forma a valorizar memórias e
manifestações históricas e culturais;
b) RedePub: destinado à construção e qualificação de processos formativos e
gerenciais em rede de espaços públicos educativos, por meio do registro da
história e memória do lugar;
c) K-Lab: desenvolve processos formativos e educacionais, através da elaboração,
utilização e redimensionamento de técnicas, práticas e processos tecnológicos.
O Laboratório de Projetos, Processos Educacionais e Tecnológicos14 (K-LAB) é
o meu ponto de entrada e de referência no GEOTEC. O projeto discute, dentre outros
assuntos, a utilização de jogos digitais na escola, dentro da perspectiva e do pensamento
geotecnológico, demonstrando ser um ambiente propício à discussão sobre o potencial
geotecnológico do Minecraft.

1.3 Minecraft, Geotecnologias e o Espaço na Escola
Esta pesquisa tem como primeira categoria teórica a discussão sobre o espaço na
escola, sendo que o conceito de espaço aqui adotado é definido por Milton Santos como
um “[...] conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações [...]” (SANTOS,
2006, p. 12), ressaltando o aspecto social da constituição do espaço. Por outro lado, a
escola aqui é entendida como um espaço de transformação que deve buscar estimular no
educando uma postura crítica, criativa, reflexiva e questionadora. A fundamentação dessa
visão de escola é inspirada nos trabalhos de Giroux (1997) e Freire (2017b).
A segunda categoria teórica deste trabalho está fundamentada na perspectiva de
jogos digitais como geotecnologias. Partindo inicialmente de uma concepção de tecnologia
como processo criativo e transformativo, capaz de estimular o caráter subjetivo do pensamento humano, através de suas dimensões materiais e imateriais (LIMA JUNIOR, 2004).
As geotecnologias se inserem nesse contexto como um desdobramento das tecnologias para
“[...] representar situações espaciais e de localização para melhor compreender a condição
humana.” (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2011, p. 3518).
Os jogos digitais vem sendo utilizados para promover experiências engajadoras de
aprendizagem (GEE, 2005; HETKOWSKI; ALVES, 2012; ALVES, 2013). Ao proporcionarem uma relação intrínseca de liberdade a partir de uma estrutura estabelecida e da
possibilidade de trilhar o seu próprio caminho dentro dessa estrutura, os jogos conferem
novos significados ao processo de aprendizagem. Entendidos como tecnologias, no sentido
14

https://klab.com.br
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aqui apresentado, os jogos se inscrevem como geotecnologias quando potencializam as
discussões sobre o espaço, criando oportunidades de problematização da vida dos diversos
sujeitos (HETKOWSKI et al., 2012; REZENDE, 2015).
O Minecraft é um jogo digital comercial, baseado em blocos, estruturado a partir
dos conceitos de mundos virtuais (CASTRONOVA, 2001) e jogos de mundo aberto
(SQUIRE, 2008), utilizado em contextos educacionais no Brasil e no mundo (ORRICO,
2013; LORENZONI, 2016). Esse jogo possui, como diferencial, um alto grau de flexibilidade
na forma de jogar, permitindo representações diversas em seus mundos. A amplitude
de representações aliada ao potencial intrínseco de transformação imbutido nos seus
blocos oferecem uma experiência criativa e engajadora aos seus jogadores. Além disso,
alguns elementos constituintes do Minecraft, como os mecanismos de localização (mapas,
coordenadas geográficas) e a riqueza de detalhes dos biomas presentes em seus cenários,
indicam um potencial de utilização do jogo como um artefato geotecnológico.

1.4 Objetivos da Pesquisa
Na presente pesquisa apresento uma proposta de utilização do Minecraft, para
promover uma reflexão sobre o espaço, com estudantes do Ensino Fundamental, no
contexto de uma escola da Rede Pública Municipal de Salvador, visando contribuir para o
desenvolvimento de uma postura crítica e transformadora desses estudantes.
Partindo do referencial teórico evidenciado, podemos extrair a questão fundante da
presente pesquisa: o Minecraft, considerando sua natureza de jogo digital, sua estrutura de
jogo de mundo aberto e mundo virtual, além dos seus elementos geoespaciais, é potencial
a reflexões e ao entedimento acerca do espaço pelos estudantes da Educação Básica? Ao
mesmo tempo em que a trilha desta pesquisa parte de resultados já alcançados através
do jogo-simulador Kimera (DIAS et al., 2013; NASCIMENTO, 2013; REZENDE, 2015),
acerca da utilização de jogos digitais na escola como artefatos geotecnológicos, é lançado
um novo olhar ao K-LAB e à escola, a partir da exploração do Minecraft, em busca de
outras possibilidades.
Da questão apresentada é possível formular os objetivos geral e específicos desta
pesquisa. Este trabalho de investigação pretende, como objetivo geral, investigar as
possibilidades de utilização do Minecraft na escola, com o intuito de promover discussões
sobre o olhar dos sujeitos a respeito do espaço, avaliando as aproximações e distanciamentos
do jogo como um artefato geotecnológico. Visando alcançar o referido objetivo, é possível
desdobrá-lo nos seguintes objetivos específicos:
a) compreender o espaço da escola, a partir da interação com alunos e professores,
em busca de evidências das relações socioespaciais escolares;
b) identificar abordagens, com Minecraft, utilizadas em escolas brasileiras, eviden-
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ciando oportunidades de ensino e aprendizagem;
c) analisar os elementos que compõem o Minecraft, identificando possibilidades de
representação socioespacial;
d) explorar, junto aos estudantes, o potencial do Minecraft como um possível
artefato geotecnológico, através dos mundos virtuais.
Os objetivos assim organizados estabelecem um conjunto de marcos esperados
para que seja possível tirar conclusões sobre o potencial geotecnológico do Minecraft no
contexto escolar.

1.5 Organização do Texto
Este trabalho está organizado da seguinte forma:
a) o capítulo 2, intitulado “Espaço, Escola e Cidadania”, apresenta a escola como
um espaço de transformação a partir das ações do educando ao encontro da
sua autonomia. Enfatiza, em um primeiro momento, conceitos relacionados à
constituição do espaço, com desdobramentos importantes para a definição das
categorias de análise desta pesquisa. Em um segundo momento, apresenta a
escola como instituição não neutra, evidenciando sua participação (e responsabilidade) para a formação social, ética e política dos estudantes. Ao final do
capítulo, são estabelecidas articulações entre o espaço e a escola, na busca de
reflexões sobre o espaço vivido pelos estudantes;
b) o capítulo 3, denominado “A Educação na Liberdade do Jogar”, analisa o
conceito de jogo como algo significante, evidenciando seu potencial para proporcionar experiências motivadoras baseadas no exercício de uma liberdade
constituinte do jogar. São discutidos os princípios dos jogos digitais que contribuem para os processos de ensino e aprendizagem, destacando os jogos digitais
no cenário da Educação. Finalmente, os jogos digitais são situados no contexto das geotecnologias, a partir dos trabalhos de pesquisa realizados com o
jogo-simulador Kimera - Cidades Imaginárias;
c) o capítulo 4, “Minecraft: Um Mundo de Possibilidades”, apresenta o Minecraft,
suas características, seus diferentes modos de jogo e sua relação com os conceitos
de mundo virtual e jogo de mundo aberto. Nesse sentido, o potencial geotecnológico do jogo é analisado com base em alguns dos seus elementos constituintes.
Por fim, são apresentados os resultados de algumas pesquisas realizadas com
o Minecraft no Ensino Fundamental, Médio e Superior no Brasil, de forma a
nortear a reflexão sobre a utilização do Minecraft na escola;
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d) o capítulo 5, intitulado “O Mapa da Mina: em busca do caminho da pesquisa”,
descreve os aspectos metodológicos desta pesquisa, onde são evidenciadas as
estratégias de investigação, o espaço empírico e os sujeitos envolvidos. Além
disso, são apresentados os temas dos encontros formativos com os alunos do
Ensino Fundamental da Rede Municipal de Salvador e destacadas as categorias
de análise;
e) o capítulo 6 registra a análise dos resultados obtidos a partir dos encontros formativos realizados, com achados significativos sobre o meio natural, localização
e orientação espacial, território, lugar e transformação;
f) o capítulo 7 apresenta as conclusões desta pesquisa, que evidenciaram o potencial
geotecnológico do Minecraft em todas as categorias de análise estabelecidas.
São discutidos também os desafios enfrentados para a realização deste trabalho
de investigação e apresentadas sugestões para futuras pesquisas.
O meu caminhar nesta pesquisa, enriquecido através das articulações entre os
papéis de pai, jogador e pesquisador, desdobrou-se em uma experiência pessoal e acadêmica
intensamente transformadora, constituída a partir das relações estabelecidas com os alunos
e professores participantes. Neste texto, para além da documentação formal exigida por
uma dissertação de mestrado, procurei traduzir essa experiência em palavras e evidenciar
a importância de uma abordagem humanista de educação.
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2 Espaço, Escola e Cidadania
A concepção de espaço, as formas de representá-lo, a capacidade de criticá-lo e
suas possibilidades de transformação acompanham o ser humano ao longo da sua vida. O
humano e o espaço estabelecem uma relação dialética, em constante movimento, imbricada
e inacabada. A reflexão crítica sobre o espaço geográfico, abordado aqui em seu sentido
mais amplo, é uma condição à autonomia do ser humano, fundamental à preparação para
uma vida cidadã, pautada no autoconhecimento e no respeito aos seus semelhantes.
A escola aparece nesse contexto como um espaço necessariamente não neutro, de
formação e transformação. Ao mesmo tempo em que se apresenta como uma referência
possível de espaço (supostamente estática e fechada em si), é formada historicamente
por um conjunto de influências sociais, políticas, filosóficas e ideológicas que também são
humanas e passíveis de questionamentos.
Destarte, o objetivo deste capítulo é realizar a introdução de conceitos que compõem
uma das bases teóricas desta pesquisa: o espaço e sua relação com o ambiente escolar. São
conceitos amplamente discutidos em contextos diversos, mas especialmente caros para
as áreas de Geografia e Educação. Não pretendemos então realizar um aprofundamento
teórico extensivo ou um amplo resgate histórico, mas tão somente criar as condições
necessárias para que o leitor possa compreender as categorias de análise que permearam
esta pesquisa.

2.1 O Espaço, o Humano e a Técnica
A discussão sobre o espaço e nosso papel para a constituição desse conceito
abrangem uma série de questões que não caberiam no escopo desta pesquisa. Entretanto,
é possível fazer um recorte que nos permita compreender o espaço a partir de uma
perspectiva inerentemente humana e, como tal, essencial à formação do cidadão. Santos
(2006) desenvolveu, ao longo de décadas, o seguinte conceito, partindo de uma preocupação
metodológica viável à compreensão e ao estudo sistemático do espaço:
O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também
contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.
(SANTOS, 2006, p. 39)

A técnica1 , em sua constituição instrumental e social, assume nesse contexto um
1

A técnica aqui se refere ao fenômeno técnico em toda a sua amplitude e não somente a uma técnica
específica.
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papel central, inseparável do humano, movimentando a vida construída a partir de objetos
e ações, e viabilizando a criação do espaço. A condição técnica evidencia a intecionalidade
dos objetos e a racionalidade das ações. Objetos e ações são logicamente constituídos:
enquanto os objetos condicionam as ações, estas modificam os objetos, em um processo
dinâmico e imbricado. A figura 2 ilustra essa relação entre objetos e ações na constituição
do espaço.
Figura 2 – Sistemas de objetos e sistemas de ações

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em Santos (2006).
Essa lógica, que determina simultaneamente a história e a constituição do espaço,
organiza de forma coerente e solidária os objetos técnicos, em um processo de redefinição
constante movimentado pelas ações. Os objetos ganham novos papéis, demandando novas
ações, assim como as ações criam novos objetos e modificam outros, atendendo e/ou
redefinindo as necessidades humanas. Nesse cenário, uma preocupação de Santos (2006, p.
25) é a propagação desigual das técnicas:
Devemos partir do fato de que esses diferentes sistemas técnicos formam
uma situação e são uma existência num lugar dado, para tratar de
entender como, a partir desse substrato, as ações humanas se realizam.
A forma como se combinam sistemas técnicos de diferentes idades vai ter
uma consequência sobre as formas de vida possíveis naquela área.

Essa reflexão conduz a uma análise em duas vias: a compreensão do fenômeno
técnico a partir da noção de espaço e a influência da técnica sobre a produção do espaço
geográfico. Para tanto, Santos (2006) posiciona a técnica como história embutida, um
tempo congelado através dos objetos construídos em determinadas condições históricas,
permitindo resgatar a lógica de produção e utilização de tais objetos. Se partirmos do
pressuposto de que a criação dos objetos é socialmente condicionada, é possível inferir as
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condições sociais de uma época a partir dos seus objetos. Podemos compreender então
o valor social dos objetos a partir de uma lógica que contempla, de um lado, o que foi
historicamente constituído e permanece presente em alguns objetos e, por outro lado, o
que tem significação atual, presente em objetos e ações cotidianos (figura 3).
Figura 3 – Valor social dos objetos

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em Santos (2006).
Podemos considerar o resultado material fixado nos objetos, constituído historicamente a partir das ações humanas realizadas ao longo do tempo, e a dinâmica atual das
ações ressignificando constantemente os objetos. Vale ressaltar que a dinâmica de produção
do espaço é fruto dos movimentos da sociedade, em uma dialética espaço-sociedade que
confere intencionalidade às ações e sentido aos objetos.

2.2 Perspectivas de Reflexão Socioespacial
Ao examinarmos diferentes aspectos relacionados ao espaço geográfico, podemos
encontrar conceitos relevantes como localização e orientação espacial, o meio natural, a
capacidade de transformação humana, paisagem, lugar e território. Estes conceitos, ao
mesmo tempo em que nos oferecem diferentes perspectivas sobre uma reflexão socioespacial,
configuram uma parte significativa do quadro teórico desta pesquisa.

2.2.1 Localização e Orientação Espacial
Nossa relação com o espaço começa nos primeiros momentos de nossa vida, através
das percepções que temos do nosso corpo, evoluindo para o reconhecimento de objetos e
ações, com relações espaciais cada vez mais complexas e, posteriormente, para diferentes
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representações do espaço, permitindo a compreensão de sua produção e a análise dos
desdobramentos sociais relacionados. Almeida e Passini (2015) discutem esse processo
de construção e reconstrução gradual do espaço pela criança, evidenciando três níveis de
concepção2 :
a) o espaço vivido, reconhecido através do movimento e dos deslocamentos da
criança e diretamente relacionado ao contato com o espaço físico;
b) o espaço percebido, onde a criança começa seu processo de emancipação, ampliando seu campo empírico, quebrando a dependência da exprimentação física, o
que permite a análise do espaço através da observação;
c) o espaço concebido, quando a criança consegue analisar elementos do espaço a
partir da sua representação.
Ao longo dessa jornada, a criança amadurece gradualmente as relações espaciais
elementares, vivenciando os conceitos de vizinhança (o que está ao lado), separação (a
fronteira), ordem (o que vem antes e o que vem depois), envolvimento (o entorno) e
continuidade (a qual recorte do espaço aquela área pertence) (ALMEIDA; PASSINI, 2015).
Essas relações servem de base para a localização geográfica e para o desenvolvimento de
noções espaciais mais complexas.
Nesse cenário, os mapas configuram um importante instrumento de representação.
Almeida e Passini (2015) apresentam o mapa como um modelo de comunicação. Sua
utilização permite deslocamentos racionais, a compreensão da distribuição e organização
dos espaços e a interligação com espaços mais amplos. A leitura de mapas permite,
a partir da decodificação dos seus símbolos e do entendimento dos seus significados,
refletir sobre a distribuição e organização dos elementos que compõem o espaço geográfico.
Nascimento e Hetkowski (2011, p. 3517) ressaltam a importância da leitura de mapas
para o desenvolvimento social da criança:

...a leitura de mapas é de extrema relevância para a formação da criança,
pois partindo dessa leitura a mesma pode situar-se no espaço, entendendo
sua vida, sua escola, seu bairro como partes integrantes de um todo, um
mundo que a modifica e que é por ela modificado.

A localização e a orientação espacial são importantes habilidades emancipatórias
para a criança se posicionar no espaço geográfico, considerando que esse sujeito é capaz de
se localizar, desenvolver deslocamentos racionais e analisar o espaço geográfico através de
suas representações, desenvolvendo um senso de liberdade para ir e vir no espaço.
2

Conceitos baseados na obra de Henri Lefebvre: La production de L’espace. Paris: Editora Anthropos,
2000.
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2.2.2 O Meio Natural
O conceito de espaço geográfico aqui discutido não distingue plenamente um meio
técnico (ou artificial) de um meio não-técnico (natural). Santos (2006) considera como meio
natural aquele anterior às máquinas, ou seja, o meio onde as técnicas eram utilizadas com
foco na preservação e na continuidade da vida de uma sociedade local, sem transformações
profundas na natureza. O recorte aqui realizado restringe um pouco mais o conceito de
meio natural e retorna ao tempo da natureza sem o humano, quando o espaço geográfico
era tão somente a natureza, sem a influência da técnica (figura 4)3 . Esse exercício permite
resgatar as interações iniciais do homem com a natureza, evidenciando a criação dos
primeiros instrumentos e o início do processo de transformação que culminou no espaço
geográfico como conhecemos atualmente.
Figura 4 – O meio natural

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.3 Transformação
Burke e Ornstein (2010) descrevem, através da metáfora do “fazedor de machados”,
as relações dos hominídeos, especialmente do homo habilis, com os primeiros instrumentos
e um vasto leque de consequências provenientes dessas relações: a suplantação da evolução
biológica; a capacidade de planejar e cooperar; o desenvolvimento da linguagem e de
formas diversas de registro e comunicação; a produção em massa de objetos; o pensamento
sequencial, preciso e racional; além das primeiras relações de poder. Ao tempo em que o
homo sapiens surgia como espécie, a centralidade da técnica já havia marcado a constituição
3

Imagem de um mundo virtual do Minecraft

34

Capítulo 2. Espaço, Escola e Cidadania

da sociedade humana. A capacidade de transformação assumiu então uma posição fundante
no processo de formação das nossas mentes e é parte do contexto que define a dinâmica de
objetos e ações (figura 5)4 .
Figura 5 – A dinâmica do espaço pela transformação

Fonte: MapCraftMe (2019).

O tempo é um importante componente desse cenário de transformação. De acordo
com Santos (2006), a sociedade humana se realiza sobre uma base material, de onde o
tempo e o espaço fazem parte. O engendramento do tempo no espaço através da técnica,
permite uma análise sistemática do espaço. As técnicas carregam consigo características
indissociáveis de tempo: extração, produção, circulação, distribuição, divisão são exemplos
de ações de transformação regidas pelo fenômeno técnico que determina, não somente a
percepção do espaço, mas também a percepção do tempo, o tempo de fazer das coisas, o
tempo de sair e chegar, o tempo de usar dos objetos e em última instância o tempo de ser
das pessoas.

2.2.4 Paisagem
Santos (2006) apresenta o conceito de paisagem como espaço humano em perspectiva.
A paisagem captura, a partir de um determinado ponto de vista, o retrato dos objetos
que a compõe, representando a coexistência de diferentes momentos históricos. É possível
afirmar então que somente alguns desses objetos representam as necessidades da sociedade
atual, enquanto outros objetos residem na paisagem como um registro de necessidades
históricas da sociedade. A figura 5, apresentada na seção anterior, pode ser interpretada
4

Imagem de uma cidade construída no Minecraft
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como espaço em transformação somente se considerarmos a dinâmica dos diferentes objetos
que a compõem, do contrário, ao congelar as formas desses objetos em um ponto de
vista específico, estaremos falando de paisagem. Souza (2016) nos oferece uma perspectiva
crítica ao afirmar a necessidade de “decodificação” da paisagem, interpretando-a à luz
de sua forma e conteúdo, aparência e essência. Nesse sentido, ao buscar o conteúdo na
forma congelada da paisagem, retornamos à dialética do espaço. O estudo da paisagem
pode fornecer diferentes pontos de vista sobre o espaço geográfico, revelando necessidades
históricas e atuais em coexistência. Para Souza (2016), a representação da paisagem pode
revelar construções políticas e ideológicas, ao apresentar um determinado ponto de vista,
de interesse particular, em detrimento de outros. Souza (2016) apresenta ainda a paisagem
como condicionante, quando os signos inscritos na paisagem imediata sensibilizam ou
insensibilizam o modo como somos socializados. Nas palavras de Santos (2006, p. 70):
“A paisagem é história congelada, mas participa da história viva. São suas formas que
realizam, no espaço, as funções sociais”.

2.2.5 Lugar e Território
Lugar e território são conceitos amplamente discutidos no contexto do espaço
geográfico, dessa forma, precisamos anunciar nossa perspectiva, para evidenciar o ponto
de vista aqui assumido. Souza (2016, p. 36) apresenta o lugar como “um espaço dotado
de significado e carga simbólica”. A construção do sentido de lugar parte de associações
de imagens, ideias, sentimentos, aspetos culturais, referências históricas e valores sociais,
expressados através de representações. Assim, é possível falar sobre “lugar de estudar...”,
“lugar de pessoas de bem...”, “lugares inapropriados...”, “meu lugar” e “seu lugar”. O lugar
ganha vida a partir das representações sociais, aquelas que nascem do cotidiano a partir de
comunicações entre os indivíduos. Nas palavras de Bomfim e Rocha (2012, p. 18), “Como
são formadas a partir do senso comum, as representações também são imagens, valores e
ideias facilmente identificados por um grupo social”. Essas representações carregam consigo
a afetividade ou aversão do sujeito com um determinado espaço, indicando aproximações
e distanciamentos e é nesse valor simbólico atribuído ao espaço que encontramos o lugar.
Relph (2014) examina diferentes aspectos que nos oferecem dimensões sobre lugar: reunião
- o aglutinamento de qualidades, experiências e significados em torno de um nome ou identidade que permite a referência a um espaço específico de uma comunidade; enraizamento aquele espaço onde se formam as raízes (associação, pertencimento, imobilidade), a partir
da experiência cotidiana; interioridade: experiência do lugar a partir da familiaridade. Em
uma concepção mais ampla, Relph (2014) compreende o lugar a partir da ligação com o
ser, uma parte do espaço onde a conexão com o mundo é mais significativa.
O território está intimamente relacionado ao lugar, no sentido de que a significação particular atribuída ao espaço pelos indivíduos motiva as relações territoriais para
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preservação daquilo que é interesse individual ou coletivo no lugar. A motivação para
reflexões territoriais também pode partir de interesses econômicos (os recursos naturais
de uma região ou o que é produzido naquela região), em um contexto mais afastado do
conceito de lugar. De uma forma ou de outra, as discussões territoriais nascem a partir
das relações de poder exercidas sobre o espaço. Para Souza (2016, p. 78), o território “é,
fundamentalmente, um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”.
O autor salienta que o território estabelece os limites espaciais de uma relação de poder,
ainda que esses limites não se mostrem plenamente evidentes em determinados contextos.
O território não se confunde inteiramente com a materialidade, visto que existe somente
na duração das relacões sociais que o definem como uma projeção espacializada (SOUZA,
2016).

2.3 A Escola
Nesta seção apresentamos uma reflexão sobre a escola, a partir de uma perspectiva
institucional e das relações entre professores e educandos, afirmando nosso compromisso com
uma concepção de escola como espaço político e cultural, fundamental ao desenvolvimento
de uma visão crítica e transformadora junto a estudantes e professores (FREIRE, 2017a;
FREIRE, 2017b; GIROUX, 1997).
Historicamente as escolas são apontadas como locais apolíticos, exclusivamente
com fins para instrução, banhadas pela transmissão de conhecimentos instrumentais. Essa
noção de escola não reconhece, em seu contexto, a reprodução de interesses hegemônicos de
classes sociais privilegiadas, o que aponta para um caminhar alienante rumo à manutenção
do status quo, numa tentativa de despolitizar a linguagem do ensino e negar o potencial
questionador e transformador de alunos e professores na busca de uma sociedade mais justa.
Giroux (1997, p. 26) critica as escolas como agências de reprodução social, econômica e
cultural, palcos de opressão, privilégio e dominação:
Longe de ser neutra, a cultura dominante na escola é caracterizada
por um ordenamento e legitimação seletivos de formas privilegiadas de
linguagem, modos de raciocínio, relações sociais e experiências vividas.

A premissa da escolarização tradicional é o enquadramento dos estudantes a uma
visão de mundo que reproduza, de forma eficiente, a sociedade existente. A linguagem e os
valores dessa noção de mundo passam a ser legitimados através da cultura escolar, nas
relações em sala de aula e na própria estrutura organizacional da escola. Nesse contexto, a
racionalidade técnica se consolida como princípio para a definição do currículo e das formas
de aprendizagem, determinando tipos específicos de conhecimentos a serem aprendidos e
negligenciando o conjunto de valores e crenças pessoais que os alunos trazem para a escola.
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No sentido contrário ao cenário escolar tradicional, Giroux (1997, p. 28) defende
a proposta de uma pedagogia crítica, uma concepção das escolas como esferas públicas
democráticas, dedicadas ao fortalecimento do indivíduo e do social:

Com uma linguagem política, as escolas são então defendidas como
instituições que fornecem as condições ideológicas e materiais necessárias
para a educação dos cidadãos na dinâmica da alfabetização crítica e
coragem cívica, e estas constituem a base para o seu funcionamento como
cidadãos ativos em uma sociedade democrática.

Essa visão reconhece a importância da escola como palco público para desenvolvimento de uma democracia autêntica, pautada pelo diálogo significativo, revelando os
professores como intelectuais transformadores e os estudantes como agentes críticos. O
papel dos professores passa a estar diretamente associado ao desenvolvimento de pedagogias contra-hegemônicas, que permitam uma reflexão constante sobre a relação entre
poder, conhecimento e produção de verdades na escola, exigindo um olhar atento à voz
do estudante, uma análise crítica recorrente das suas próprias práticas e a sensibilidade
para contextualizar sua atividade com a realidade da sociedade mais ampla. Essa postura
encontra respaldo na visão de Freire (2017a) sobre a prática docente, valorizando o educador democrático como aquele que reforça a capacidade crítica do educando, ensinando-o a
pensar certo, ou seja, criar, investigar, ser curioso e persistente. O pensamento de Freire
(2017a, p. 29) ressalta um duplo cuidado associado à prática docente que contempla,
simultanemente, a preocupação com o pensar certo do estudante e uma reflexão recorrente
com o pensar certo da própria prática do professor:

Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é
quem pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a
pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas.

Assumindo o papel de agentes críticos (e não somente trabalhadores de uma
sociedade pré-moldada) os estudantes se fortalecem como cidadãos em diferentes esferas
sociais, porque desenvolvem em sala de aula, com a participação dos professores, o
conhecimento e as habilidades sociais necessários para assumirem riscos, promoverem
mudanças institucionais e lutarem contra diferentes formas de opressão dentro da escola e
além dela, autorizando-se a interpretar o mundo e transformá-lo (GIROUX, 1997).
O conhecimento, nesse cenário, deixa de ter uma base técnico-racional essencial e
passa a ser valorizado pela capacidade de promover uma análise crítica social. Seu caráter
de neutralidade política, social e econômica passa a ser substituído e seu conteúdo é
problematizado em relações escolares que permitam amplo debate sobre sua importância
para a sociedade.
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2.4 O Espaço na Escola
Na busca de uma articulação teórica que nos permita refletir sobre o espaço
na escola, encontramos duas oportunidades de diálogo entre o referenciais teóricos do
espaço geográfico e da pedagogia crítica, tendo a escola como cenário. Em uma primeira
abordagem, argumentamos que a preparação do sujeito para uma vida social ampla,
crítica, transformadora e democrática encontra uma semente no conceito de educação
aqui adotado (DIAS; HETKOWSKI, 2009) e dialoga com a concepção de espaço como
sociedade em movimento através de objetos e ações (SANTOS, 2006), com a visão da
escola como esfera pública democrática (GIROUX, 1997) e com o papel de professores
como intelectuais transformadores e estudantes como agentes críticos (GIROUX, 1997;
FREIRE, 2017a; FREIRE, 2017b). Ao escolhermos o espaço como um aparato essencial
da sociedade e levarmos para a escola a discussão sobre a produção e transformação do
espaço, através de temas como localização e orientação espacial, a relação com o meio
natural, a capacidade de transformação do ser humano, o sentido de lugar, paisagem e
território, criamos oportunidades a reflexões críticas, em sala de aula, sobre o espaço, a
escola e a sociedade, permitindo que o aluno exercite a capacidade de indentificar seus
elementos condicionantes (mas não determinantes) para que possa transformá-los baseado
em uma atitude humanista e universal.
Em um segundo argumento, consequência direta do primeiro, a partir da visão de
uma escola transformadora no sentido da autonomia do indivíduo, de sua representação
na sociedade e do reconhecimento de sua contribuição para a produção e transformação
do espaço, defendemos a ideia de que a reflexão sobre o espaço geográfico na escola é
um exercício de construção e desenvolvimento da cidadania (SANTOS, 2007), que busca
reconhecer a solidariedade como um compromisso histórico da humanidade, indissociável
da prática educativa.
Os argumentos aqui apresentados reconhecem a escola como parte constituinte do
espaço geográfico ao mesmo tempo em que posicionam a escola como um importante palco
de discussão sobre esse espaço, para além da sua estrutura. Por uma outra perspectiva,
qualquer movimento de opressão à reflexões críticas sobre o espaço na escola assume
um papel perpetuador de um espaço historicamente constituído, reforçando interesses
hegemônicos. A busca de uma sociedade verdadeiramente democrática, instituída a partir
da formação de cidadãos conscientes e críticos, depende fundamentalmente do exercício
constante de reflexão sobre o espaço geográfico na escola.
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3 A Educação na Liberdade do Jogar
A relação entre os jogos digitais e os estudantes de diferentes cenários da educação
vem demonstrando que os jogos são importantes significantes, capazes de estabelecer
uma relação imersiva de aprendizagem que potencializa, no ato de jogar, uma teia de
significados associados ao que é aprendido, criando oportunidades de contextualização dos
diversos conteúdos pedagógicos. A relação intrínseca que existe entre os jogos digitais e
os processos de aprendizagem é analisada por pesquisadores e desenvolvedores de todo o
mundo, como pode ser observado em Gee (2005), Hetkowski et al. (2012), Hetkowski e
Alves (2012), Alves (2013).
Gee (2005) identificou características presentes nos jogos digitais que tornam sua
utilização favorável à construção do aprendizado. Segundo o autor, os jogos, com ou sem
fins educacionais, oferecem um cenário onde o jogador pode exercitar pequenos ciclos de
tentativa–erro–aprendizagem–conquista, tornando o ato de aprender seguro (porque é
possível errar em um ambiente controlado) e prazeroso (porque os erros são superados em
intervalos curtos o suficiente para que as conquistas prevaleçam). Entretanto, capturar
a essência dessa relação engajadora estebelecida pelos jogos e aplicá-la em contextos
educacionais com foco em um assunto específico é uma tarefa complexa que envolve o
entendimento do significado que o jogo tem para o sujeito e a forma como essa relação
jogo–jogador é estebelecida.
Este capítulo tem como objetivo navegar pelo cenário dos jogos digitais na educação, partindo inicialmente de uma discussão sobre o conceito de jogo. Os princípios e
características que destacam o digital nesse contexto são analisados de forma a evidenciar
sua importância para a educação. O projeto Kimera - Cidades Imaginárias é apresentado,
não somente como exemplo de utilização de jogos digitais na escola, mas como ponto de
partida para a discussão sobre as possibilidades de utilização do Minecraft.

3.1 Um (ou mais) Conceito de Jogos
Em grande parte das situações onde o conceito de jogo é abordado, na busca de
uma definição que abarque os diferentes pontos de vista em que é utilizado, fica evidente
a dificuldade de encontrar os elementos fundantes desse conceito. Reconhecendo essa
dificuldade, procuramos exercitar aqui um diálogo sobre o conceito de jogo a partir de
uma característica importante aos jogos, denominada por Salen e Zimmerman (2012)
de “interação lúdica significativa”. Posteriormente, alimentamos a discussão utilizando
a abordagem ontológica de Petry (2016), para identificar as características dos jogos
relevantes para esta pesquisa.
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Kate Salen e Eric Zimmerman, dois projetistas de jogos (não restritos aos jogos
digitais), descrevem o conceito de interação lúdica significativa em sua obra Regras do
Jogo (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, p. 49):
A interação lúdica significativa em um jogo surge da relação entre a ação
do jogador e o desfecho do sistema; é o processo pelo qual um jogador
toma medidas no sistema projetado de um jogo e o sistema responde à
ação. O significado de uma ação em um jogo reside na relação entre a
ação e o resultado.

Essa abordagem desloca a discussão do objeto jogo em si, para a relação estabelecida
entre o jogo e o jogador, dando origem a múltiplas camadas de significado que se acumulam
através do ato de jogar. Essas camadas de significado podem estar relacionadas a aspectos
formais do jogo (associados à estrutura matemática dele), aspectos sociais (quando o jogar
promove comunicação para além jogo) e aspectos culturais (quando as interações sociais
promovidas pelo jogo incentivam discussões mais amplas sobre cotidiano, política, filosofia,
sociedade, etc). Mergulhando um pouco mais no conceito, os autores distinguem dois tipos
de interações lúdicas significativas:
a) descritiva: entendida como o modo em que os jogos geram significado por meio
do jogar, servindo assim para descrever o que acontece em cada jogo (para além
do seu arcabouço material);
b) avaliativa: objetivo do projeto de jogos bem-sucedidos, permitindo avaliar
criticamente um jogo a partir de relações entre ação e resultado que sejam
discerníveis e integradas. Discernível, quando o resultado da ação do jogo é
comunicado ao jogador de forma clara, e integrada, quando a ação de um
jogador tem importância, não somente no momento em que é efetuada, mas no
contexto mais amplo do jogo.
Apesar de ser considerado um elemento importante aos jogos, os autores reconhecem
que as interações lúdicas significativas não são exclusivas a eles, nem suficientes para
defini-los. Petry (2016) salienta a necessidade de estabelecimento de um conceito amplo
de jogo, evidenciando propriedades, funções e finalidades sob uma perspectiva multi e
interdisciplinar, como objeto ou área de pesquisa, delimitando sua fronteira com outros
objetos e áreas de estudo. Partindo de uma abordagem ontológica, ou seja, buscando as
propriedades e finalidades gerais do objeto (jogo) e suas relações, o autor identifica as
seguintes características para compor um Conceito Ontológico de Jogo:
a) liberdade: todo jogador deve entrar no espaço do jogo por livre e espontânea
vontade;
b) produção de um estado de ânimo variável: o jogar (estado de ânimo de se
encontrar dentro do jogo e em meio a ele) se estabelece a partir da tensão entre
o presente estabelecido e as possibilidades de atuação do jogador;
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c) regras: todo jogo tem regras que o jogador segue para que o jogo prospere. As
regras podem ser predefinidas ou estabelecidas pelo próprio jogador;
d) capacidade de modificação de regras durante o processo do jogo: é na liberdade
do jogar que as regras se constituem e se transformam, ou seja, o jogador dialoga
com as regras enquanto joga, estabelecendo suas próprias regras, reafirmando a
liberdade constituinte do jogar;
e) possibilidade de existência de elementos antagônicos: um jogo pode envolver
conflitos, estabelecidos através da relação do jogador com os objetos do jogo ou
com outros jogadores;
f) objetivos intrínsecos ao jogo ou formulados pelos jogadores: os jogos possuem
objetivos que podem ser apresentados desde o começo ou descobertos pelo
jogador enquanto joga. Os objetivos podem ainda ser estabelecidos pelo próprio
jogador, como tarefas que coloca para si durante o jogo;
g) possibilidade de tomada de decisões pelo jogador: a liberdade do jogo e do jogar
permitem ao jogador tomar diversas decisões, inclusive com relação às regras e
aos objetivos do jogo;
h) circunscrição de pontos de início e pontos de final do jogo: os jogos, em sua
maioria, estabelecem um ponto inicial e um ponto final. Os jogos do tipo sandbox
são uma exceção e serão discutidos mais adiante.
Estabelecendo uma comparação entre as abordagens de Salen e Zimmerman (2012)
e Petry (2016), é possível perceber que a segunda estende a primeira no que diz respeito à
liberdade do jogo e da experiência do jogador, o que reafirma a importância das interações
lúdicas significativas. Ao mencionar que uma regra se constitui e se tranforma na liberdade
do jogar ou que um objetivo pode ser formulado pelo próprio jogador enquanto joga, Petry
(2016) evidencia a busca de interações lúdicas significativas, a partir da tensão entre o
estabelecido e o permitido, como traço marcante do jogo.
Essa relação jogo-jogador estabelecida no ato de jogar e seus significados, descritos
aqui pelo conceito de interações lúdicas significativas, é de fundamental importância
para esta pesquisa, visto que o Minecraft tensionará as fronteiras e os conceitos aqui
apresentados, como veremos no capítulo 4.

3.2 Jogos Digitais como Espaços de Aprendizagem
Antes de iniciarmos uma discussão sobre a relação entre jogos digitais e aprendizagem, cabe uma breve reflexão a respeito do que o termo digital traz de diferencial aos
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jogos, considerando que um jogo digital1 seja tão somente um jogo executado sobre um
computador digital, representado nas últimas décadas através de artefatos como celulares,
tablets, PCs, notebooks, consoles de videogame, etc.
De acordo com Salen e Zimmerman (2012, p. 102), a estrutura subjacente ao jogo
tem um papel potencializador, mas não definidor do jogo: “O meio físico do computador é
um elemento que compõe o sistema do jogo, mas não representa todo o jogo. O hardware e
o software do computador são apenas os materiais dos quais o jogo é composto”. Com isso,
os autores não pretederam negar a importância do arcabouço ou meio físico onde o jogo é
executado, mas salientar que existe uma relevância determinante na experiência do jogar
que trascende a estrutura física e que pode ser bem ou mal explorada em qualquer artefato
subjacente ao jogo. Para Salen e Zimmerman (2012) o diferencial dos jogos digitais reside
em quatro características que, apesar de não definirem a experiência do jogo, potencializam
a busca de interações lúdicas significativas:
a) interação imediata, mas restrita: capacidade de oferecer feedbacks imediatos
e interativos, encurtando o ciclo ação-reação entre o jogador e o jogo, mas
restritos às limitações do meio onde o jogo é executado;
b) manipulação de informações: os jogos digitais, pela natureza da própria mídia
digital, conseguem manipular um volume muito maior de informações do que os
jogos não digitais. As informações armazenadas e gerenciadas por um jogo digital
variam desde objetos gráficos e trilhas de áudio necessários ao processamento
do jogo até os itens mantidos pelo próprio jogador (ferramentas, armas, poções,
armaduras, sistemas de melhoria de habilidades, mapas, etc);
c) manutenção de sistemas complexos e automatizados: capacidade de automatizar
uma série de ações que seriam impossíveis de ser mantidas em um jogo não
digital, permitindo que elementos do ambiente do jogo sejam executados sem a
necessidade de uma entrada direta do jogador;
d) rede de comunicação: possibilidade de facilitar a comunicação entre os jogadores,
através de longas distâncias, socializando espaços com um grande número de
participantes.
Reconhecemos nesse cenário a perspectiva do digital como potência, ou seja,
sua estrutura material (computadores digitais) não é garantia de uma experiência mais
significativa para o jogador, entretanto, a interação diferenciada que proporciona (maior
número de jogadores, grande volume de informações e poder de processamento) permite a
realização de um jogar que não seria possível sem o advento do digital. Dessa forma, a
potência do digital se concretiza e se reafirma na ação significante do jogar.
1

A título de simplificação, os conceitos de Jogo Digital e Game foram considerados sinônimos no escopo
da presente pesquisa.
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Apresentados os elementos diferenciais do digital nos jogos, o aspecto seguinte a
ser abordado é a identificação das suas características relacionadas à capacidade intrínseca
de aprendizagem. Gee (2005), em sua pesquisa sobre a relação entre jogos digitais e
aprendizagem, elenca 16 princípios dos jogos que os caracterizam e os definem como
experiências engajadoras, dos quais destacamos aqueles que apresentam relações mais
próximas com o Minecraft:
a) identidade: o jogador assume uma identidade no ambiente virtual criado pelo
jogo, no qual irá viver, aprender e agir;
b) integração: os jogos estabelecem ciclos de decisão–ação–feedback, criando uma
forma de diálogo entre o jogador e o ambiente virtual com o qual interage;
c) produção: jogadores participam da construção dos ambientes virtuais dos jogos
a partir de suas decisões e ações;
d) ambiente seguro para errar: os jogos minimizam as consequências dos erros,
deixando os jogadores à vontade para voltar e tentar novamente e encorajando-os
a assumir riscos, explorar e tentar diferentes alternativas;
e) customização: jogadores podem, em maior ou menor escala, customizar o jogo
a partir de estilos próprios relacionados à forma de jogar e de aprender;
f) agência: jogos conferem ao jogador um senso de controle e propriedade sobre
sua experiência (jogador como dono das próprias decisões e ações);
g) pensamento sistêmico: nos jogos os jogadores são encorajados a pensar de forma
sistêmica e não em eventos, fatos ou habilidades isoladamente;
h) exploração e revisão de objetivos: jogos estimulam os jogadores a explorarem
diferentes possibilidades, não somente um único caminho linear. Essa possibilidade de exploração faz com que os jogadores revisem regularmente seus
objetivos;
i) times multifuncionais: em jogos com múltiplos jogadores cada jogador assume
um papel no time, permitindo o exercício de maestria para uma especialidade,
conhecimento genérico sobre as especialidades de outros jogadores (para entender seu papel dentro do time), além de um senso apurado de planejamento,
organização e colaboração.
Os príncípios apresentados por Gee (2005) são coerentes com o conceito de jogo
analisado na seção 3.1. Em maior ou menor escala, contribuem para a análise de diferentes
tipos de jogos ajudando a identificar oportunidades de aprendizagem em contextos educacionais diversos. Reconhecemos na presente pesquisa que esses nove princípios mencionados
se articulam, através do Minecraft, para estabelecer uma vivência, no digital, do conceito
de espaço, proporcionando experiências diferenciadas aos estudantes-jogadores.
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3.3 Jogos Digitais, Geotecnologias e a Escola
Alves (2013) traça um panorama das produções relacionadas a jogos e educação no
Brasil. A pesquisa mapeou produções encontradas no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES no período de 1994 a 2010, apontando um crescimento no interesse acadêmico sobre
a utilização de jogos para estimular processos de aprendizagem e buscar uma relação com
o currículo, relacionando-os com objetivos pedagógicos específicos. A tabela 1, produzida a
partir de um recorte dos números evidenciados por Alves (2013), apresenta a quantidade de
trabahos encontrados a partir das palavras-chave games, jogos, jogos digitais, videogame,
videojogos e entretenimento digital. Para além da quantidade de teses e dissertações
encontradas no período, os números evidenciam o destaque da área de educação, com 5
teses e 23 dissertações.
Tabela 1 – Trabalhos de pesquisa com jogos - 1994 a 2010
ÁREA
Educação
Educação
Comunicação
Comunicação
Computação
Computação
Design
Design
Design
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Letras/Linguística
Letras/Linguística
Artes
Artes

TIPO
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações
Teses
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações
Teses
Dissertações

QUANTIDADE
5
23
6
15
0
26
6
10
6
3
5
2
5
0
7

Fonte: Alves (2013, p. 180)
O Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital (SBGAMES)2 é um
exemplo de como as discussões sobre jogos e educação vêm demonstrando sua importância.
O evento, que já reunia pesquisadores interessados em analizar e debater o uso de jogos
em contextos diversos, ganhou, em 2018, uma trilha3 específica para educação, em virtude
do crescimento no número de trabalhos publicados sobre o tema. Fragoso et al. (2016)
realizaram uma análise quantitativa da produção científica sobre jogos no SBGames4
2
3
4

https://www.sbgames.org
Os trabalhos publicados no SBGames são organizados em categorias chamadas de trilhas.
A partir dos anais do evento.
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(de 2006 a 2015) e nas pesquisas de pós-graduação no Brasil5 (1997 a 2015). A análise
considerou a educação como uma categoria incluindo os trabalhos relacionados com
ensino, aprendizado, desenvolvimento em disciplinas ou aulas, atividades didáticas, projeto
educacional, jogos educacionais (ou educativos) e seus derivados. Os resultados apontaram
uma produção expressiva na categoria educação, com 28,4% dos trabalhos publicados no
SBGames e 29,0% das teses e dissertações sobre jogos. A tabela 2 evidencia a participação
da educação nas produções das diferentes trilhas do SBGames:
Tabela 2 – Participação da educação nas trilhas do SBGames - 2006 a 2015
TRILHA
Arte e Design
Computação
Cultura
Indústria

PARTICIPAÇÃO (%)
22,3
13,9
57,7
0,0

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado em Fragoso et al. (2016).

Os resultados demonstram uma participação ampla das publicações sobre educação
em três trilhas (Arte e Design, Computação e Cultura) e uma produção majoritária na
trilha Cultura. A trilha Indústria foi a única que não apresentou publicações relacionadas
à educação no escopo da análise realizada.
Uma questão recorrente quando se analisa os jogos em contextos educacionais é o
foco das pequisas sobre o tema. Em alguns casos, o foco reside na capacidade intrínseca
de aprendizagem (GEE, 2005), ou seja, o ato de jogar, através das relações existentes
entre objetivos, regras e a busca de interações lúdicas significativas, estimula processos de
aprendizagem sobre o jogo, estabelecendo relações para além dele.
Outras perspectivas de pesquisa lançam um olhar específico para além da capacidade
intrínseca de aprendizagem proporcionada pelos jogos. De acordo com Hetkowski et al.
(2012, p. 2), é na escola que os jogos digitais encontram seu potencial maior na educação:
...é na escola que [os jogos digitais] apresentam novas potencialidades para
a imaginação e aprendizagem, com a possibilidade de (re)dimensionamento
das práticas pedagógicas que potencializem o jogo digital como instituinte
de outros modos de pensar e fazer as diversas lógicas e saberes existentes
que desembocam no campo virtual.

Nesse contexto, as geotecnologias aparecem como importante elo de ligação entre
o educando, o espaço vivido por ele, o conteúdo pedagógico e os jogos digitais. A noção
de espaço é parte integrante da formação do sujeito e do seu cotidiano, visto que é no
5

A partir da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: http://bdtd.ibict.br
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espaço - que o sujeito está vivendo e ajudando a construir - onde se formam as noções
de cultura, sociedade, política, ética, cidadania e solidariedade. Partindo dessa busca
pela compreensão humana através do espaço, as geotecnologias potencializam, através
de técnicas e representações, a exploração de situações relacionadas ao espaço geográfico,
para melhor compreensão do espaço vivido.
Alguns jogos digitais podem ser considerados instâncias de geotecnologias quando
articulam essa relação entre o jogador e as noções de espaço. Nesse cenário, o projeto
K-LAB da UNEB tem atingido resultados significativos através do Kimera - Cidades Imaginárias (HETKOWSKI et al., 2012; DIAS et al., 2013; NASCIMENTO, 2013; PEREIRA;
NASCIMENTO; DIAS, 2016; REZENDE; HETKOWSKI; DIAS, 2016):
...o jogo-simulador Kimera constitui-se como um espaço - simulacro, onde
as crianças têm a possibilidade de pensar, relacionar e representar cidades
vividas, “concretas” e imaginárias, explorando dinâmicas e processos que
permeiam o entendimento do espaço. (PEREIRA; NASCIMENTO; DIAS,
2016, p. 112)

Esse jogo se constitui em uma forma outra de organização social, através do
virtual digital, possibilitando a formação de novos conceitos, estabelecendo um espaço
criativo e de reflexão para o educando, permitindo ao mesmo tempo uma aproximação de
elementos desejados do seu cotidiano ou o afastamento de situações que lhe desagradam.
Com uma abordagem participante desde a sua concepção e construção, o Kimera se
estabeleceu como uma relação permanente entre um jogo digital e o contexto escolar,
abrindo novas possibilidades de utilização de geotecnologias na escola, fortalecendo a tríade
universidade-escola-comunidade.
Apesar do interesse acadêmico e do crescimento na quantidade de publicações, as
pesquisas sobre jogos e educação encontram alguns desafios para sua realização. Alves e
Torres (2017) apontam o projeto dos jogos educativos como um primeiro ponto de atenção.
A tentativa de trazer a experiência dos jogos para dentro de um contexto educacional
não raramente desconsidera aspectos importantes do projeto de jogos como narrativa e
mecânica, fundamentais à criação de experiências engajadoras. Isso acaba criando uma
imagem (que precisa ser superada) dos jogos educativos como “jogos chatos”. Outra
dificuldade evidenciada por Alves e Torres (2017) diz respeito às representações que pais,
crianças, adolescentes e professores constroem a respeito dos jogos, atribuindo-lhes a
responsabilidade pela geração e manifestação de comportamentos inadequados. Essas
representações sociais dos jogos dificultam a realização das investigações, que dependem da
autorização dos pais para serem efetivadas, da participação dos professores como importante
relação entre os objetivos pedagógicos e a abordagem da pesquisa, além da motivação
dos alunos, sem a qual a realização de investigações sobre jogos e educação perderia o
sentido. Os desafios apresentados reforçam a importância de um olhar sensível e atento às
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diferentes perspectivas (ética, social, cultural, acadêmica, comunitárica, escolar) dos atores
que compõem o cenário das pesquisas em jogos e educação, de forma a buscar experiências
verdadeiramente enriquecedoras, a partir de parcerias solidárias e colaborativas entre a
escola, os pais e a universidade.
Neste capítulo foi discutido o conceito de jogo, sua relação com o digital e a
importância de uma interpretação fundante do ato de jogar como busca de interações
lúdicas significativas. Foram analisados princípios que norteiam a relação de jogos e
aprendizagem, mergulhando no cenário da escola como objetivo principal da utilização de
jogos digitais na educação, além de evidenciar alguns desafios enfrentados nesse contexto.
As geotecnologias, representadas aqui pelos resultados obtidos pelo projeto Kimera (do
K-LAB), estabeleceram a relação entre a escola, os jogos digitais e a necessidade de
uma visão crítica do aluno com relação ao espaço. De posse dessa bagagem teórica,
analisaremos o Minecraft no capítulo 4 para tecer algumas relações importantes com o
conteúdo apresentado até o momento.
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4 Minecraft: Um Mundo de Possibilidades
O Minecraft1 é um jogo comercial, baseado no conceito de mundos virtuais (CASTRONOVA, 2001), um espaço criado através de computadores que permite às pessoas
simularem, de forma compartilhada, elementos do mundo real. Através do Minecraft
é possível construir cenários como ruas, cidades, vilas, florestas, casas, edifícios, lagos,
montanhas ou qualquer outro espaço que tenha significado para o jogador. A construção é
realizada através de blocos, de forma similar aos blocos de montar da LEGO2 , mas em
um ambiente virtual com uma quantidade infinita de peças. Em virtude da alto grau
de flexibilidade que o jogo oferece, o Minecraft se tornou um ambiente que promove
um conjunto amplo de representações e transformações do espaço, despertando diversas
formas de interação e potencializando diferentes tipos de experiência do jogador. A rede
de produção estabelecida a partir das propriedades dos blocos confere ao Minecraft uma
complexidade inerente, despertando um forte senso de planejamento e organização em
seus jogadores.
Na educação, o Minecraft vem sendo utilizado em quase 1.000 escolas de 40 países
(ORRICO, 2013; LORENZONI, 2016), a exemplo da China, onde os alunos reconstroem,
no jogo, cenários de romances clássicos nas aulas de literatura; Autrália, onde os alunos
constroem novos produtos a partir da lógica dos blocos durante as aulas de matemática; na
Suécia, onde o Minecraft já faz parte da grade de disciplinas; na Inglaterra, onde as crianças
construíram, durante as aulas de matemática, uma réplica da sua escola, calculando a
quantidade de blocos necessários para representá-la; ou nos Estados Unidos, onde crianças
de oito e nove anos receberam a tarefa de pesquisar diferentes biomas e reproduzi-los no
jogo. Na América Latina, o Brasil foi pioneiro nas pesquisas com Minecraft na educação
e possui trabalhos bem sucedidos aplicados ao Ensino Fundamental (DIAS; ROSALEN,
2014; SCHIMIDT; SUTIL, 2016), Ensino Médio (FONTES, 2012) e Superior (CAGNINI et
al., 2015; BRAIDA et al., 2015). Sua adoção se justifica pelo universo de possibilidades que
oferece, pois permite a participação de um grande número de jogadores em mundos virtuais
compartilhados, possui mecanismos de representação virtual de diversos elementos do
mundo real e promove o raciocínio lógico atrelado ao senso de planejamento e organização,
a partir de uma lógica de progressão e produção de blocos com significados. O Minecraft
oferece um ambiente virtual onde o aluno-jogador é motivado a descobrir e expressar a
sua própria forma de interagir com o cenário e com os outros jogadores.
Este capítulo tem como objetivo realizar uma análise do Minecraft sob algumas
perspectivas: partindo de dois conceitos fundantes do jogo, Mundos Virtuais e Jogos de
1
2

Disponível em: https://minecraft.net/pt-br
Disponível em: http://www.lego.com
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Mundo Aberto; passando por uma explicação ampla do seu funcionamento e modos de
jogar; evidenciando os elementos geotecnológicos inerentes à sua estrutura; concluindo
com a apresentação dos resultados de pesquisas realizadas com o Minecraft em contextos
educacionais.

4.1 Mundos Virtuais e Jogos de Mundo Aberto
O conceito de mundos virtuais surgiu no cenário dos jogos digitais com a modernização dos sistemas de telecomunicação e a incorporação da Internet ao cenário dos jogos.
Segundo Castronova (2001), um mundo virtual é um ambiente computacional que possui
as seguintes características:
a) interatividade: pode ser acessado remotamente por um grande número de pessoas
simultaneamente e as ações de uma pessoa são percebidas pelas outras;
b) fisicalidade: o ambiente simulado possui características físicas similares ao mundo
real e é caracterizado pela escassez de recursos;
c) persistência: o ambiente continua existindo, mesmo que não haja nenhuma pessoa conectada. Além disso, a posição em que a pessoa estava quando desconectou
e os seus itens virtuais são preservados.
A reunião destas três características contribuiu para a popularização dos mundos
virtuais no final da década de 90, através de jogos como Ultima Online (EA, 2019),
Everquest (DBG, 2019) e World of Warcraft (BLIZZARD, 2019). Todos eles trazem para o
ambiente computacional dos mundos virtuais elementos temáticos e estruturais dos jogos
de RPG3 . Um fato importante a respeito dos jogos mencionados é que os mundos virtuais,
por eles estabelecidos, permanecem ativos e disponíveis desde o seu lançamento, conforme
evidencia a tabela 3.
Tabela 3 – Tempo de atividade dos mundos virtuais
JOGO
Ultima Online
Everquest
World of Warcraft

LANÇAMENTO
1997
1999
2005

TEMPO DE ATIVIDADE
22 anos
20 anos
14 anos

Fonte: Elaborada pelo autor.

Segundo o site REALM POP (2018), que monitora dados sobre a população dos
servidores do Warcraft, mais de 84 milhões4 de personangens dos jogadores realizaram
3
4

Role Playing Game
43.743.419 em servidores americanos e 40.739.336 em servidores europeus (posição de 11/04/2018).
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algum tipo de movimentação nos mundos virtuais do jogo. Deste total, mais de 1,6 milhões5
pertencem a jogadores brasileiros. O relátório Most Played Core PC Games (NEWZOO,
2019) posiciona o World of Warcraft como o 11o jogo para PC com maior quantidade de
jogadores ativos durante o mês de abril de 2019. O jogo permaneceu entre a 6a e a 9a
posição durante os anos de 2017 e 2018. O Minecraft, que também é baseado em mundos
virtuais, ocupa a 3a posição em abril de 2019 e esteve entre a 3a e a 7a posição desde 2017,
no mesmo relatório.
De acordo com Castronova (2001), a possibilidade de participar diretamente de
uma realidade (e sociedade) alternativa, assumindo novas formas de ser e de atuar, além
das características de interatividade, fisicalidade e persistência, tornam os mundos virtuais
um importante significante no contexto dos jogos digitais.
Um segundo conceito relacionado aos mundos virtuais, mas que possui identidade
própria é o jogo de mundo aberto ou sandbox. Squire (2008) define um jogo de mundo
aberto como aquele que oferece ao jogador múltiplas possibilidades de ação, ou seja, o
sistema do jogo permite que o jogador navegue mais livremente no espaço virtual e realize
um conjunto maior de modificações nesse espaço. Esses jogos são caracterizados por uma
extrema flexibilidade na forma de jogar e por possuírem pouca ou nenhuma finitude
(relação de início, meio e fim). Eles tensionam as características fundantes dos jogos,
gerando questionamentos sobre até que ponto podem ser considerados jogos ou somente
ambientes de simulação. Os jogos de mundo aberto reafirmam e estendem a liberdade
do jogador ao minimizarem o conjunto de elementos pré-estabelecidos (objetivos, regras,
fronteiras, limites) e permitirem maior atuação do jogador na definição da experiência
do jogar, ampliando o leque de decisões e ações que pode tomar e sua autonomia no
ambiente do jogo. Nos sandbox, de forma mais intensa do que em outros tipos de jogos, é
na liberdade constituinte do jogar que a experiência do jogo, os objetivos e as regras se
constituem.
Até aqui o conceito de jogo, no contexto dos jogos de mundo aberto, permanece
consistente, com variações de intensidade nos seus elementos fundantes, mas mantendo
uma coerência com o que foi discutido anteriormente no capítulo 3. No caso específico do
Minecraft, em algumas situações, o próprio conceito de jogo, se tomado exclusivamente
a partir da sua estrutura, ficará bastante fragilizado, reafirmando a necessidade de uma
discussão a partir da experiência do jogar, como veremos na próxima seção.

4.2 O Mundo de Minecraft
Para tecer precisamente essa teia que relaciona o Minecraft aos conceitos de jogo
de mundo aberto e mundo virtual, precisamos conhecer de perto o funcionamento do jogo,
5

1.671.854 (posição de 11/04/2018).
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sua mecânica e seus modos de jogar. Ao jogar Minecraft pela primeira vez, o jogador é
convidado a criar um novo mundo ou se conectar a um mundo criado previamente por
outro jogador. Os mundos de Minecraft possuem características de mundos virtuais, ou
seja, gozam de fisicalidade, oferecida através de conceitos como gravidade, fome, cansaço,
ciclos de dia e noite; interatividade, alcançada através da relação do jogador com os blocos
e com outros jogadores em um ambiente compartilhado; persistência, verificada pelo fato
do jogo preservar as alterações realizadas pelos jogadores, mesmo após pararem de jogar.
Se o mundo criado estiver publicado em um servidor (normalmente na Internet), seus
ciclos de dia e noite e as interações entre jogadores continuarão, mesmo que alguns dos
jogadores não estejam conectados.
Como um jogo de mundo aberto, o Minecraft oferece um grau de flexibilidade
extremamente alto. Sua estrutura baseada em blocos possibilita que quase todos os
elementos (terra, pedra, água, animais, plantas, inimigos, etc) do mundo oferecido pelo
jogo possuam algum tipo de interação prevista com o jogador. A figura 6 ilustra o pôr-do-sol
em um mundo de Minecraft, evidenciando alguns desses elementos.
Figura 6 – Pôr-do-sol em um mundo de Minecraft

Fonte: Elaborada pelo autor.

À esquerda, algumas casas de um vilarejo. À direita, um rio com alguns trechos de
areia à margem. Ao fundo, o sol se pondo sob uma floresta. É importante ressaltar que
todos os elementos desta imagem, à exceção do sol e das nuvens no céu, são passíveis de
ação pelos jogadores.
As principais ações que um jogador pode realizar no Minecraft estão representadas
pelo próprio nome do jogo: minerar (do inglês mine), construir/transformar (do inglês
craft). As possibilidades de interação com o jogo são determinadas pelo “modo de jogo”,
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um conceito determinante no Minecraft. Existem dois modos de jogo: Sobrevivência e
Criativo, com características próprias.

4.2.1 O Modo Sobrevivência
No modo sobrevivência, o jogador é posicionando em um ponto inicial do mundo
e deverá buscar condições básicas para sobreviver: alimento - com o passar do tempo,
o jogador sente fome e precisa se alimentar; abrigo - durante a noite zumbis, aranhas,
esqueletos arqueiros e outros inimigos tentarão atacar o jogador e é importante que ele
esteja devidamente abrigado; ferramentas - permitem que o jogador construa itens mais
sofisticados.
A potencial evolução técnica e tecnológica oferecida pela progressão dos blocos e
das ferramentas no modo de sobrevivência é uma das mais ricas e potenciais características
do Minecraft. A figura 7 ilustra um recorte6 da complexa rede de produção do Minecraft,
ou seja, das diversas etapas, blocos e ferramentas necessários para construir novos itens no
jogo.
Figura 7 – Recorte da rede de produção do Minecraft

Fonte: Imgur (2014).
Tomando como exemplo uma picareta de ferro (na parte superior esquerda da
figura), seria necessário realizar os seguintes passos para construí-la: coletar madeira,
construir uma mesa de trabalho, transformar madeira bruta em tábuas de madeira,
construir uma picareta de madeira, minerar pedra, transformar madeira e pedra em uma
6

A rede completa de produção é cerca de 16 vezes maior do que o recorte em evidência.
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picareta de pedra, minerar ferro, construir um forno de pedra, coletar carvão (ou produzir
carvão vegetal a partir de madeira crua), acender o forno usando o carvão, transformar o
ferro bruto em barras de ferro e finalmente construir uma picareta de ferro.
Um segundo exemplo pode ser apresentado para ilustrar como o Minecraft exercita
recorrentemente com os jogadores as noções de planejamento e organização. As minas do
jogo são locais extremanente hostis, totalmente escuras, infestadas de zumbis, banhadas
por lava e com uma quantidade muito limitada de recursos básicos de sobrevivência.
Para realizar uma incursão a uma mina, o jogador precisa preparar com muito cuidado
a sua mochila. Ela deve conter comida, porções de madeira, tochas, instrumentos e
seus sobressalentes (todos os instrumentos têm vida útil no jogo). Em contrapartida,
precisa restar espaços vazios na mochila, de forma que o jogador possa trazer algum
minério das minas. Não raramente o jogador opta por construir uma infraestrutura básica
de sobrevivência dentro da mina, com baús, espaços para dormir e mesas de trabalho.
Jogadores mais experientes chegam a criar sistemas de transporte baseados em trilhos e
carrinhos, para facilitar o deslocamento dentro da mina. Se o jogador falhar nesse exercício
de planejamento e organização pode ser obrigado a abandonar a mina para garantir sua
sobrevivência.
A relação estabelecida entre os diversos blocos (materiais), as ferramentas (instrumentos), o conhecimento para criar as ferramentas a partir dos blocos (técnica) e a
evolução dos produtos gerados nesse contexto (tecnologias) resgata a ligação fundante e
intrínseca que o ser humano tem com a técnica e a tecnologia.

4.2.2 O Modo Criativo
No modo criativo diversos elementos daquilo que caracteriza um jogo deixam de
existir. Nesse modo do Minecraft a gravidade é opcional (é possível flutuar e se posicionar
em qualquer ponto dentro da fronteira do jogo), fome e cansaço deixam de existir, os
inimigos não atacam o jogador e a rede de produção é desativada (todos os blocos e
ferramentas ficam disponíveis para o jogador). O Minecraft passa então a funcionar menos
como jogo (deixa de existir um sistema de regras e objetivos pré-definidos) e mais como
um espaço de criação individual ou coletivo (já que as características de interatividade e
persistência são mantidas). O senso de liberdade com relação à experiência do jogador é
ampliado consideravelmente, surgindo um vasto leque possibilidades de atuação.
Alguns jogadores se divertem criando cenários no modo criativo, com desafios,
armadilhas, tesouros, para posteriormente jogar com outros jogadores naquele mundo
previamente criado, mudando o modo de jogo para sobrevivência. Outros jogadores
preferem reproduzir cenários de filmes ou séries de televisão como Lord of the Rings, Star
Wars ou The Walking Dead. A figura 8 representa King’s Landing, um cenário marcante
da série Game of Thromes reproduzido no Minecraft.
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Figura 8 – The King’s Landing no Minecraft

Fonte: Imgur (2013).

Cenários como esse são enriquecidos através de extensões que o jogo oferece,
conhecidas como MODs7 . Os MODs permitem alterar desde as texturas que ilustram os
blocos e os personagens, até as propriedades e comportamentos de cada tipo de bloco,
ampliando o conjunto de possibilidades de ação.
Os diferentes modos de jogar Minecraft acabaram inserindo o jogo no contexto da
cultura da convergência (JENKINS, 2009), ou seja, uma transformação do conhecimento
individual, passando pelo compartilhamento e discussão em diferentes mídias, chegando
a uma visão de consumo como um processo coletivo. Nesse cenário os papéis produtor e
consumidor perdem suas fronteiras. Como jogar Minecraft passa por assumir os papéis
de produtor (criar, representar, minerar, transformar) e consumidor (navegar, utilizar, se
abrigar, caçar, procurar) sem uma separação dicotômica dos dois papéis, os jogadores de
Minecraft, com frequência, compartilham suas experiências e criam novas experiências
para além do jogo, em blogs, vídeos do YouTube, tutoriais e livros. É possível afirmar que
o Minecraft se transformou em uma mídia, visto que existem séries de televisão, jogos e
filmes representados e vividos através do Minecraft. Cada novo mundo criado, desperta o
interesse de entender, aprender e ser em um novo cenário, desencadeando uma produção
extensiva de conhecimento.

7

Um acrônimo para MODifiers (modificadores)
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4.3 O Pensamento Geotecnológico no Minecraft
O pensamento geotecnológico, discutido no capítulo 3 a partir das pesquisas realizadas com o jogo-simulador Kimera, encontra no Minecraft um conjunto inédito de
oportunidades para uma discussão crítica sobre o espaço. Hetkowski e Alves (2012) apontam
uma importante relação entre os jogos digitais e os elementos geotecnológicos:
Os elementos cognitivos e simbólicos presentes no pensar “geotecnologicamente”, podem se articular de formas outras, além da sua base
técnica. Os games e os jogos simuladores, por exemplo, são “interfaces”
que podem permitir diretamente uma nova forma de compreensão do
espaço através da incorporação destes “elementos geotecnológicos” em
sua dinâmica.

Nessa linha de pensamento, o potencial geotecnológico dos jogos digitais se estabelece a partir do repertório de conteúdos, práticas, atividades e reflexões, oferecidos por tais
jogos, que permitem aos jogadores uma associação com o conhecimento espacial aprendido
fora do jogo, em sua vida cotidiana.
Resgatando o conceito de espaço de Santos (2006), é possível afirmar que o Minecraft
proporciona o exercício do pensamento geotecnológico através da criação de mundos
virtuais que se constituem, a partir da interação com os jogadores, em sistemas de objetos
e sistemas ações diretamente relacionados. A relação com meio natural através dos biomas,
as possibilidades de representação e transformação, além do exercício de localização e
orientação espacial podem ser destacados como temas presentes no Minecraft intrisecamente
associados ao pensamento geotecnológico e potenciais à reflexão sobre o espaço construído
e representado no cenário do jogo.

4.3.1 Localização e Orientação Espacial
Os mundos de Minecraft foram programados sem limites de crescimento o que
significa que podem aumentar de tamanho, à medida em que o jogador navega através
deles. Isso acaba por gerar uma necessidade de estabelecer estratégias de localização e
orientação espacial, de forma que seja possível encontrar elementos de interesse (água,
comida, madeira, minérios) e retornar para um abrigo, além de identificar a posição de
outros jogadores no mundo virtual. O jogo fornece um mapa cartesiano que já encerra
em seu uso um exercício de localização. A figura 9 (pág. 57) apresenta um exemplo
de mapa fornecido pelo Minecraft. Neste mapa o jogador está representado por um
marcador cinza (aproximadamente no centro). É possível identificar um rio atravessando
longitudinalmente o mapa, uma floresta à esquerda e uma planície com vegetação rasteira
à direita. Adicionalmente, o jogo permite a exibição de coordenadas cartesianas da posição
do jogador e de outros jogadores.
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Figura 9 – Mapa cartesiano fornecido pelo Minecraft

Fonte: Elaborada pelo autor.

Para além dos mapas e dos sistemas de coordenadas, os jogadores costumam adotar
pontos de referência (montanhas, árvores, praias, etc) ou criar os próprios mecanismos de
localização (totens, placas, abrigos temporátios, etc).

4.3.2 Biomas
Os mundos virtuais do Minecraft oferecem a oportunidade de interação com o meio
natural a partir de conjuntos de características de relevo, clima, vegetação, fauna e flora
constituindo os biomas, um conceito marcante no jogo. A figura 10 (pág. 58) é um mosaico
com diferentes biomas de um mundo do Minecraft.
Na parte superior da figura, uma ilha, com porções de areia na costa e uma floresta
densa. No meio, um cenário com clima frio, um lago congelado na parte central e neve na
copa das árvores. Na parte inferior da figura, uma planície com um rio ao centro, algumas
poucas árvores e elevações à distância. Aspectos adicionais como o nascer do sol a leste e
o pôr-do-sol a oeste, as oito fases da lua e a mudança do estado físico da água, a depender
do bioma onde está inserida, complementam a representação do meio natural nos biomas
do jogo.
Os biomas reafirmam a característica de fisicalidade dos mundos virtuais, proporcionando uma aproximação com os elementos do mundo real (conhecidos ou ainda
desconhecidos) e enriquecendo a experiência do jogador. O contato com o meio natural
cria oportunidades de discussão com os estudantes sobre a relação homem-natureza, mais
precisamente as ações de transformação do homem sobre a natureza e a produção do
espaço geográfico.
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Figura 10 – Biomas no Minecraft

Fonte: Elaborada pelo autor.

4.3.3 Representação
A possibilidade de moldar o espaço através de blocos e a flexibilidade para utilizar
os diferentes blocos, partindo de critérios estabelecidos pelo jogador, criam um potencial
imenso de representação do espaço, resgatando a imagem mental que cada jogador tem do
seu espaço vivido e permitem um exercício crítico sobre seu cotidiano.
O projeto Block-by-Block (UN-Habitat, 2012) é um exemplo do potencial de
representação do Minecraft. A Mojang, criadora do Minecraft e o UN-Habitat, programa
das Nações Unidas para o desenvolvimento de cidades sustentáveis, criaram em 2012
um projeto chamado Block-by-Block que utiliza o Minecraft junto a comunidades de
baixa renda, para promover o desenvolvimento de espaços públicos urbanos. Membros da
comunidade recebem do projeto uma representação, no Minecraft, de espaços públicos
locais (praças, ruas, edifícios) e são convidados a evidenciar problemas, discuti-los e propor
soluções através do jogo. A figura 11 (pág. 59) registra um dos encontros da equipe do
projeto com uma comunidade no Quênia. À esquerda na figura, um dos membros da
comunidade local apresenta uma proposta desenvolvida no Minecraft. À direita, uma obra
em andamento, baseada no projeto apresentado.
Representar, no Minecraft, o espaço cotidiano dos estudantes a partir dos objetos
criados e das ações realizadas por eles, abre um leque de possibilidades para a reflexão
socioespacial. A liberdade de atuação e a flexibilidade da estrutura do jogo são ingredientes
potenciais à criação de espaços significantes de onde se pode identificar articulações com
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Figura 11 – Reunião do projeto Block-by-Block no Quênia

Fonte: UN-Habitat (2012).

o conceito de lugar e possíveis desdobramentos para representações sociais, já que os
estudantes podem trazer para o jogo imagens e valores constituidos socialmente em outros
espaços. A interação dos alunos compartilhando o mesmo mundo virtual, ou seja, o mesmo
espaço, pode promover o estabelecimento de relações de poder e, a partir delas, reflexões
sobre território. O processo de interagir no jogo é também um importante constituinte de
uma discussão sobre cidadania, já que, enquanto estiverem jogando Minecraft, juntos, no
espaço de um mesmo mundo virtual, serão sociedade em exercício.

4.3.4 Transformação
O potencial à transformação do espaço, já mencionado nas seções anteriores, ganha
aqui uma distinção importante: no modo criativo a transformação surge da oportunidade os jogadores moldam o mundo virtual a partir dos seus desejos, carências e dos significados
atribuídos aquilo que constroem no jogo, para si ou para outros, sozinhos ou com outros
jogadores; no modo sobrevivência, a transformação aparece como necessidade - o jogo
estabelece uma tensão de transformação justificada pelos seguintes aspectos:
a) em um momento inicial, o jogador começa sua interação com o mundo virtual
sem ferramenta alguma ou item de sobrevivência;
b) os ciclos de dia e noite reforçam um instinto de busca por abrigo, alimentação,
iluminação e segurança;
c) a partir de interações com ambiente, o jogador percebe que consegue transformálo seguindo regras específicas que traduzem condições do mundo real (ex.: blocos
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de pedra são rígidos e difíceis de quebrar, blocos de água são fluidos e difíceis
de controlar, blocos de fogo se espalham e destroem tudo à sua volta).
A (oportunidade de) realização de construções significativas e a (necessidade de)
resolução recorrente das tensões passa pelo estabelecimento de sistemas objeto-ação que,
dentro da concepção de espaço aqui adotada, configuram o espaço geográfico. A dinâmica de
transformação desse espaço é detertminada não somente pelo domínio das características de
cada tipo de bloco pelo jogador, mas pela sua expectativa pessoal com relação aquele espaço.
Nesse contexto o mundo virtual do Minecraft se torna um espaço geográfico completo em
seu sentido de conjunto indissociável de sistemas de objetos e ações (SANTOS, 2006),
um reflexo da nossa sociedade fora do jogo. O leque de possibilidades de discussão aqui é
amplo, envolvendo a relação homem-natureza, o sentido do lugar, relações territoriais, o
significado do tempo e da técnica no nosso cotidiano e as relações de produção do espaço.

4.4 Minecraft na Educação
No capítulo 3 discutimos a importância dos jogos para a educação, seu papel como
significante e como um meio para a abertura de novas possibilidades pedagógicas na escola.
Pensando os mundos virtuais e os jogos de mundo aberto como uma classe específica
de jogos digitais e adotando o Minecraft como um representante dessa classe, buscamos
aqui reunir evidências de utilização do Minecraft na escola, de forma a nortear a presente
pesquisa.
Short (2012) apresenta oportunidades de utilização do Minecraft em sala de aula,
para auxiliar o ensino de assuntos como Biologia, Geografia, Ecologia8 , Física, Química e
Matemática. O autor evidencia algumas características do Minecraft que o qualificam como
um ferramenta educacional, partindo da possibilidade de customização do comportamento
e da aparência do jogo através de modificadores (MODs). O MinecraftEDU9 é apresentado
como um MOD específico para a educação, com a possibilidade de estabelecer mecanismos
de controle como interromper a ação de um aluno, transportá-lo de um local do jogo para
outro ou controlar o acesso dos alunos a um determinado tipo de bloco. A possibilidade
dos jogadores habitarem o mesmo mundo virtual, permitindo a colaboração entre alunos e
professores, tanto na construção quanto na execução das atividades, também foi destacada
pelo autor.
No que diz respeito aos elementos do jogo e suas possibilidades de utilização em
sala de aula, Short (2012) evidencia as seguintes possibilidades:
8

9

Apesar do assunto Ecologia poder ser abordado tanto na disciplina de Biologia quanto na de Geografia,
optamos por respeitar a abordagem original do texto que destaca a Ecologia como um assunto
autocontido.
O projeto MinecraftEDU (http://minecraftedu.com) foi comprado pela Microsoft e agora é
parte integrante de um produto proprietário, específico da empresa, o Minecraft for Education
(https://education.minecraft.net).
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a) ecologia: os biomas são representados de forma muito rica no Minecraft, contemplando aspectos como altura das árvores, cor das folhas, diferentes tipos
de madeira (carvalho, bétula, pinho), presença ou ausência de água, além da
existência de determinados tipos de animais (porcos, vacas, cavalos, ovelhas,
galinhas, esquilos, lobos, ursos). Alguns exemplos de biomas representados
no jogo são a floresta, a tundra, a taiga, o pantanal, o deserto e as planícies
oceânicas. O simples navegar por esses biomas já oferece oportunidades de
ensino sobre suas características, permitindo a ampliação das discussões rumo
a conservação, sustentabilidade e reflorestamento;
b) geografia: diferentes tipos de relevos, formações rochosas e minérios são representados no jogo, além da possibilidade de importação de dados reais de relevo
a partir Sistemas de Informações Geográficas (SIG);
c) biologia: possibilidade de criação de uma réplica do corpo humano no todo
ou em parte, de forma que os estudantes possam navegar por dentro dele,
explorando seu funcionamento;
d) física: o Minecarft possui blocos com características elétricas e eletrônicas que
permitem a criação de circuitos digitais com comportamento idêntico aqueles
do mundo real;
e) química: alguns blocos possuem características químicas a exemplo de ferro
e ouro que podem ser fundidos para a produção de barras de metal puro ou
blocos de areia que produzem vidro quando aquecidos;
f) matemática: as duas possibilidades imediatas oferecidas pelo Minecraft para o
ensino de Matemática estão relacionadas às operações básicas (adição, subtração,
multiplicação e divisão) e à geometria. A primeira é parte da mecânica do jogo,
já que a produção de novos blocos depende de uma quantidade exata de recursos.
Jogadores realizam as operações básicas regularmente enquanto jogam Minecraft.
A segunda, parte da necessidade de medir área e volume a partir dos blocos,
para realizar construções simétricas e posicionar objetos como portas e janelas
de forma adequada.
Ainda com uma abordagem propositiva, Souza e Caniello (2015) analisam o potencial significativo dos jogos digitais na educação, tomando como referência o Minecraft. As
autoras buscam identificar o porquê do Minecraft, sendo um jogo comercial, não projetado
para a educação, ser um ambiente que favorece processos de aprendizagem, enquanto
outros jogos, denominados educacionais, não conseguem alcançar o mesmo resultado. Para
tanto, analisaram o Minecraft a partir dos princípios de Gee (2005).
No que diz respeito à utilização do Minecraft em instituições de ensino, é possível
destacar os trabalhos de Fontes (2012), Dias e Rosalen (2014), Cagnini et al. (2015), Braida
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et al. (2015) e Schimidt e Sutil (2016).
Fontes (2012) relata um experimento realizado com o Minecraft durante as aulas de
história do 2o ano do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual (ETEC) de Mairinque-SP.
Foi publicado em um momento ainda inicial das pesquisas sobre Minecraft e educação,
carecendo de uma fundamentação teórica sobre jogos digitais, mundos virtuais e jogos de
mundo aberto. A ideia do experimento surgiu a partir de uma proposta de elaboração de
um cenário histórico (construção de um castelo medieval do sec. XI - XII), com materiais
indicados pelos alunos. Um grupo de alunos sugeriu a utilização do Minecraft. O contexto
do experimento foi difícil porque a escola não tinha infraestrutura para hospedar o jogo e
os alunos tinham que se reunir na casa de um dos participantes que dispunha do Minecraft.
O cenário, depois de construído, era filmado e levado à escola para discussão. Alguns dos
resultados apontados foram os seguintes:
a) questionamentos sobre o melhor local para construir uma plantação, estratégias
de segurança, a definição de local para dormir, a natureza dos moradores e
proprietários do castelo criaram oportunidades de discussão em sala;
b) apesar de não ter havido uma melhora na capacidade de escrita dos alunos,
pesquisas realizadas como parte do experimento estimularam a leitura por parte
dos participantes;
c) o exercício de localização temporal e espacial;
d) o compartilhamento de informações;
e) a prática da autonomia para resolução dos problemas;
f) a coesão do grupo participante.
Apesar da carência de um referencial teórico sobre o Minecraft, o trabalho de
Fontes (2012) foi pioneiro e com resultados concretos. Uma das primeiras iniciativas de
pesquisa com Minecraft na escola aqui no Brasil.
Em uma outra investigação, Dias e Rosalen (2014) realizaram um estudo de caso com
estudantes do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual da cidade de DiademaSP. Durante as aulas no laboratório, os alunos construíram uma célula eucariótica usando
o Minecraft. Os resultados indicaram que o uso do Minecraft favoreceu a aprendizagem, o
desenvolvimento social dos alunos, além de promover o raciocínio lógico e a criatividade.
Braida et al. (2015) descrevem oficinas realizadas com alunos do Ensino Médio, graduação e pós-graduação, como um primeiro experimento utilizando o Minecraft para mediar
projetos de urbanismo, com resultados positivos (feedbacks dos alunos, desdobramentos
pedagógicos dos projetos desenvolvidos).
Cagnini et al. (2015) criaram um conjunto de desafios no Minecraft, explorando as
propriedades elétricas e eletrônicas de alguns blocos, para ensinar a disciplina de Circuitos
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Digitais dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul. Dos 40 alunos matriculados na
disciplina, 25 participaram voluntariamente do experimento. Cinco monitores voluntários
auxiliaram a execução das atividades, tirando dúvidas dos alunos sobre o Minecraft e sobre
os desafios apresentados. Baseados nos assuntos da disciplina, os desafios foram dispostos
sequencialmente em um mundo virtual de Minecraft e ordenados por grau de dificuldade
crescente. Cerca de 70% dos participantes classificaram a experiência como “muito legal”
(44%) ou “legal” (26%), enquanto 30% deles consideraram a experiência “razoável” (26%)
ou “muito chata” (4%). A curva de aprendizagem foi considerada satisfatória, com a maior
parte dos desafios sendo resolvidos pelos participantes, mas houve desistência crescente nos
desafios mais difíceis. Um ponto de atenção foi que, tanto no início do experimento quanto
após a desistência ou conclusão dos desafios, houve dispersão dos alunos que exploraram
outros aspectos do jogo além do desafio proposto. O mundo criado com os desafios foi
publicado na Internet10 para que outras instituições pudessem utilizá-lo.
Mais recentemente, Schimidt e Sutil (2016) analisaram o envolvimento dos estudantes em discussões conjuntas, dentro de um contexto de Educação CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente), sobre Questões Sociocientíficas (QSC) e as possibilidades de trabalho coletivo no Minecraft. CTSA e QSC promovem um envolvimento dos
sujeitos nas discussões, reconhecendo a necessidade de formação de um cidadão crítico e
ativo na sociedade. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede privada de CuritibaPR, com 65 alunos do 8o ano do Ensino Fundamental (11 a 13 anos). Os participantes
realizavam atividades dentro e fora do Minecraft, correlacionando problemas e discussões
sobre biotecnologia (melhoramento genético, uso de agrotóxicos, alimentos transgênicos,
agricultura familiar, indústria alimentar, entre outros). O tema foi escolhido pela sua
correlação com os assuntos abordados nas aulas de Ciências.
Um ponto importante sobre os trabalhos de Short (2012) e Cagnini et al. (2015)
é a menção recorrente ao controle sobre as atividades efetuadas pelos alunos no jogo,
destacando as ferramentas de controle do MinecraftEDU nesse cenário. Cagnini et al.
(2015) sugere “limitar mais rigidamente, através de muros virtuais, a área de locomoção dos
alunos”. Fazemos aqui uma ponderação e argumentamos que a existência de ferramentas
de controle no jogo ou de muros virtuais, apesar de úteis, não são fundamentais para
a realização de atividades educacionais com o Minecraft e que a utilização abusiva de
controles pode comprometer aquilo que o jogo traz de melhor: a liberdade oferecida pelo
seu modelo de jogo de mundo aberto. Outros trabalhos mencionados aqui não utilizaram
MinecraftEDU ou qualquer ferramenta específica para guiar o andamento das atividades e
a atuação do professor foi suficiente para que houvesse sucesso nas abordagens.
Neste capítulo procuramos analisar os elementos que definem o Minecraft, expli10

Disponível em: https://sites.google.com/a/inf.ufsm.br/minecraft-circdig
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cando seu funcionamento como jogo de mundo aberto e mundo virtual, evidenciando seu
aspecto geotecnológico e trazendo relatos de pesquisas realizadas em sala de aula a partir
do Minecraft. No capítulo 5 descreveremos a abordagem metodológica adotada nesta
pesquisa.
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5 O Mapa da Mina: em busca do caminho da
pesquisa
A exploração do referencial teórico realizada até aqui apresenta a importância do
reconhecimento da escola como um espaço de transformação e como importante palco
para a discussão sobre dinâmicas socioespaciais com os estudantes (capítulo 2), a relação
lúdica de significado e motivação estebelecida a partir dos jogos digitais (capítulo 3), ao
mesmo tempo em que apresenta o Minecraft e evidencia seu uso na escola, com alguns
casos práticos de pesquisas já realizadas no Brasil (capítulo 4). Permeando todo esse
referencial teórico, está presente o pensamento geotecnológico como um caminho dialético
para a reflexão sobre o espaço na escola, através dos jogos digitais, representados aqui pelo
Minecraft.
No sentido de evidenciar a busca do caminho necessário ao desenrolar desta pesquisa,
este capítulo descreve os principais pressupostos metodológicos aqui adotados, ressaltando
uma premissa importante de que não tivemos a pretensão de estabelecer um caminho
fechado em si, como um trilho, mas ajudar a construir uma trilha ao longo da pesquisa.

5.1 A Abordagem Metodológica e as Estratégias de Investigação
Na abordagem metodológica desta pesquisa, consideramos que a partir das interações dos sujeitos com o Minecraft poderiam surgir interpretações diversas e que parte
fundamental da pesquisa consiste em buscar uma compreensão mínima e certamente
inacabada de tais interações. A abordagem metodológica se desdobra então em métodos
e estratégias de investigação articulados diretamente com os objetivos específicos mencionados. Para tanto, esta pesquisa é de caráter participante. Optamos pela Pesquisa
Participante (BRANDAO; STRECK, 2006), devido à sua contribuição para a construção
de uma visão de ciência crítica, transformadora e socialmente contextualizada. Gabarron e
Landa (2006, p. 113) apresentam o seguinte conceito para a pesquisa participante:
A pesquisa participante vai tomando corpo e se define desde seu início,
em termos gerais, como uma proposta metodológica inserida em uma
estratégia de ação definida, que envolve seus beneficiários na produção
de conhecimentos. Persegue a transformação social vista como totalidade
e supõe a necessária articulação da pesquisa, educação e ação.

A partir da definição apresentada e das reflexões de Brandao (2006) sobre a evolução
da Pesquisa Participante a partir de uma perspectiva latino-americana, é possível destacar
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alguns princípios dessa estratégia metodológica com maior relevância para a pesquisa em
análise:
a) compromisso social, visando um processo de transformação social e emancipatória;
b) participação ativa, crítica e criativa dos atores envolvidos;
c) reconhecimento da não-neutralidade da ciência e, portanto, a necessidade da
pesquisa assumir sua natureza política, pedagógica, filosófica e social;
d) articulação crítica do conhecimento científico e do conhecimento popular.
Esses princípios são coerentes com as visões de escola e de espaço apresentadas no
capítulo 2, pelo seu caráter crítico e transformador, além de encontrar respaldo histórico
nas pesquisas realizadas pelo K-LAB, seguindo abordagens participativas (NASCIMENTO,
2013; REZENDE, 2015).
Com o intuito de buscar os resultados de pesquisas que utilizaram o Minecraft nas
escolas, esta pesquisa caminhou paralelamente a uma revisão sistemática de literatura
sobre Minecraft e Educação, iniciada em 2017, em parceria com a pesquisadora Pétala
Guimarães, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Comunidades Virtuais. A revisão
sistemática, apesar de não ser considerada uma estratégia de investigação, é um método
que permite investigar, de maneira estruturada e ampla, as pesquisas relacionadas a
um determinado assunto. Kitchenham (2004) menciona as seguintes características que
diferenciam a revisão sistemática de outras formas de revisão de literatura:
a) definição explícita da questão de pesquisa a ser abordada e dos métodos que
serão utilizados para realização da revisão;
b) estabelecimento de uma estratégia de busca que permita alcançar toda a literatura relevante possível;
c) documentação da estratégia de busca, de forma que outros pesquisadores possam
validá-la e reproduzi-la;
d) definição prévia de critérios de inclusão e exclusão para a busca de trabalhos
revelantes.
Os resultados parciais da revisão sistemática contribuiram para a identificação das
realizações e compreensão das dificuldades encontradas durante investigações realizadas
por outros pesquisadores, com o Minecraft.
Percebemos que, com base nas pesquisas realizadas sobre a relação entre Minecraft
e Educação (capítulo 4), poderiam surgir interações com características ímpares (regionais,
culturais, sociais) e que um estudo em profundidade, a partir do cenário de uma escola
pública de Salvador, norteado pelas estratégias metodológicas, possuia um potencial para
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evidenciar as interações e renovar perspectivas existentes acerca da utilização de jogos em
contextos educacionais.

5.2 O Espaço Empírico
Em face da estratégia investigativa escolhida, de natureza aplicada e participativa,
e da proposta de atuação do K-LAB, o espaço emprírico se constituiu em um contexto de
escola pública, reconhecendo que é preciso compreender a realidade onde os sujeitos estão
inseridos e, de fato, buscar uma construção participativa a partir dessa realidade.
O espaço empírico, assim contituído, estabelece um diálogo coerente com as perspectivas de espaço (SANTOS, 2006) - visto que a escola é um recorte importante de uma
sociedade em movimento e em formação a partir de sistemas de objetos e ações - e de
escola (GIROUX, 1997; FREIRE, 2017b), como esfera pública democrática, ressaltando a
importância da reflexão crítica como fundamento instituinte de uma postura cidadã.
Nesse sentido, buscamos uma aproximação com a Escola Municipal Governador
Roberto Santos, da Rede Pública do Município de Salvador-BA, localizada na Rua Silveira
Martins, 823, no bairro do Cabula, relativamente próxima à sede do Campus I da UNEB.
A figura 12 apresenta a visão de um dos muros da escola.
Figura 12 – Muro da Escola Municipal Governador Roberto Santos

Fonte: Foto de Iaçanã Simões
A UNEB já possui uma relação com a escola, lócus da pesquisa em voga, através
da atuação de dois grupos de pesquisa: Comunidades Virtuais e GEOTEC, indicando que
a realização de novas pesquisas na refererida escola contribui para o fortalecimento da
tríade universidade-escola-comunidade.
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5.3 Os Sujeitos
Os sujeitos contemplados nesta pesquisa são estudantes de três turmas do Ensino
Fundamental, sendo duas do 4o ano e uma do 5o ano, conforme evidencia a tabela 4. São,
em sua maioria, membros da comunidade local, moradores do entorno da escola.
Tabela 4 – Sujeitos da pesquisa
TURMA
I
II
III

TURNO
Matutino
Vespertino
Matutino

ALUNOS
28
33
32

PARTÍCIPES
16
22
11

PERÍODO
4o ano
4o ano
5o ano

FAIXA ETÁRIA
9 a 10 anos
9 a 10 anos
10 a 11 anos

Fonte: Direção da Escola

Em conformidade com as diretrizes do Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB
(CEP)1 , foram considerados sujeitos desta pesquisa somente aqueles alunos que assinaram o
Termo de Assentimento (apêndice A) e obtiveram autorização dos pais através da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (apêndice B). Participaram da
pesquisa 16 alunos da turma I, 22 alunos da turma II e 11 alunos da turma III, conforme
indicado na coluna “Partícipes” da tabela 4.
Minha implicação pessoal com esses sujeitos veio do fato de possuírem aproximadamente a idade da minha filha (mencionada anteriormente)2 , o que tensionou meus papéis
de pai e pesquisador, fortalecendo uma preocupação fundante com o desenvolvimento
desses alunos.
É importante reconhecer o envolvimento das professoras responsáveis pelas turmas
em questão que contribuíram com o planejamento dos encontros formativos, mantendo
um diálogo constante com o pesquisador, participando eventualmente das atividades e
assumindo um papel fundamental de organização das turmas ao longo dos encontros.
Vale ressaltar que foram considerados sujeitos também os pesquisadores do K-LAB
e do Comunidades Virtuais3 que mobilizaram atividades e oficinas no escopo das pesquisas
dos seus respectivos grupos, contribuindo e aprendendo uns com os outros e o próprio autor
da pesquisa que foi partícipe e se transformou a partir das interações com os estudantes e
com a vivência do cotidiano das escolas.
1
2

3

http://portal.uneb.br/comitedeetica
Aqui peço licença para usar brevemente a primeira pessoa do singular, em virtude da natureza das
afirmações.
A etapa de campo desta pesquisa foi realizada em parceria com as pesquisadoras Juliana Moura, Pétala
Guimarães e Marcelle Gomes, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Comunidades Virtuais.

5.4. Os Instrumentos
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5.4 Os Instrumentos
O Minecraft, apesar de ser considerado componente motivador da pesquisa, assumiu
também o papel de instrumento, a partir do momento em que permitiu a criação de um
ambiente de aprendizadem (o mundo virtual) e que registrou, nesse ambiente, de forma
persistente, as atividades realizadas pelos sujeitos, servindo como aparato de análise para
esta pesquisa.
As interações entre os sujeitos e os mundos virtuais de Minecraft ocorreram através
de encontros formativos realizados na escola. Os temas abordados nesses encontros e seus
objetivos estão descritos na seção 5.6.
Os encontros formativos utilizaram tablets da própria escola e ocorreram em uma
sala de aula reservada previamente e diferente daquela onde eram realizadas as aulas. A
escola dispõe de 40 tablets com o jogo Minecraft instalado. Os tablets foram conectados
através de dois roteadores WiFi. O mundo virtual do Minecraft foi compartilhado por
todos os alunos participantes do encontro e exibido através de um projetor. Os alunos de
cada turma foram divididos em dois grupos, de forma que o número máximo de alunos por
encontro fosse pequeno (até 16 participantes). A participação dos alunos nos encontros foi
voluntária e, mesmo tendo sido iniciada alguma atividade, foi oferecida a possibilidade de
desistência da participação pelos alunos.
O primeiro instrumento de produção de dados utilizado foi um Questionário
Diagnóstico, com o objetivo de obter informações sobre os estudantes com relação ao
acesso e formas de utilização do jogo Minecraft. O formulário utilizado para realização do
questionário pode ser encontrado no apêndice C.
A Observação Participante, segundo instrumento de produção de dados, buscou
registrar, através de uma escuta sensível (BARBIER, 2002), a interação entre os sujeitos e
o mundo virtual, sob a ótica das geotecnologias. Para tanto, foram identificadas algumas
categorias de análise (seção 5.5), baseadas no referencial teórico e nos objetivos da presente
pesquisa.
As categorias de análise contribuem com outro instrumento de produção de dados
utilizado nesta pesquisa, o Diário de Campo (ou Diário de Bordo), que registrou, através de
gravações em aúdio, as intervenções realizadas pelo pesquisador, no decorrer dos encontros
formativos, com os participantes que apresentaram aproximações ou distanciamentos do
objetivo da pesquisa, permitindo a percepção de situações relevantes para este estudo.

5.5 Categorias de Análise
Visando a estruturação da produção de dados durante os encontros formativos e
uma articulação coerente com o referencial teórico para a análise de resultados, foram
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definidas algumas categorias de análise para esta pesquisa.
a) o meio natural: nesta categoria foram analisadas a relação dos sujeitos com
os elementos materiais da natureza e sua reação à dinâmica dos elementos.
Mesmo admitindo que não existe, para o conceito de espaço aqui adotado, uma
separação dicotômica entre material/imaterial, natural/artificial, entendemos
que a análise da relação dos sujeitos com um espaço não técnico (intocado pelo
humano) oferece perspectivas de reflexão socioespacial. Alguns fatos observáveis
na pesquisa foram a identificação de elementos geográficos nos biomas do jogo
e as reações dos sujeitos à dinâmica dos elementos (chuva, sol, dia, noite, plano,
elevado, seco, úmido, vivo, morto);
b) localização e orientação espacial: esta categoria está atrelada à capacidade do
sujeito para se localizar e realizar deslocamentos racionais através de mapas,
coordenadas geográficas e pontos de referência. Os principais fatos observáveis
foram os deslocamentos dos participantes orientados pelo mapa ou pelo sistema
de coordenadas fornecidos pelo jogo, a criação e/ou utilização de pontos de
referência e os comportamentos coletivos de dispersão e agrupamento;
c) lugar: esta categoria buscou os significados atribuídos pelos sujeitos ao espaço,
as relações de ser e viver que surgem a partir do valor simbólico das interações
com as pessoas e com o mundo. Os fatos observáveis foram a representação,
no jogo, dos elementos simbólicos da vida pessoal ou do cotidiano dos sujeitos,
comportamentos associados aos anseios, realizações e frustrações das suas vidas
despertados pela interação com o jogo;
d) território: nesta categoria foram analisadas as relações de poder e identidade que
configuram a natureza territorial das relações espaciais. Foram exemplos de fatos
observáveis as disputas territoriais, o estabelecimento de fronteiras, as relações
de poder, os conflitos e resoluções relacionados a espaços compartilhados;
e) transformação: esta categoria contemplou as relações dos estudantes com objetos e ações que compõem o espaço geográfico, influenciados pelas técnicas
e seu engendramento com o tempo, reconfigurando dinamicamente o espaço
a partir das relações sociais. Alguns fatos observáveis nesta categoria foram
as construções realizadas no mundo virtual, a transformação de recursos em
instrumentos ou materiais, explorada através do sistema de produção do jogo e
as relações dos participantes com os conceitos de técnica e tempo.
Associados às categorias de análise, foram desenvolvidos temas para os encontros
formativos com a expectativa de potencializar os fatos observáveis de uma ou outra
categoria.

5.6. Temas dos Encontros Formativos
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5.6 Temas dos Encontros Formativos
Nessa seção estão descritos os temas dos encontros formativos realizados com os
alunos do Ensino Fundamental, utilizando o Minecraft. Estes temas foram discutidos com
os docentes da escola mencionada e com os estudantes, buscando uma aproximação com o
planejamento pedagógico da escola, ao tempo em que foram consideradas as expectativas
e a motivação dos participantes. Esse conjunto de proposições foi o ponto de partida à
busca de decisões conjuntas sobre as formas de utilizar o Minecraft em sala de aula. Os
encontros se basearam em duas premissas:
a) os participantes compartilhariam o mesmo mundo virtual, de forma a permitir
o surgimento de conflitos coletivos e de oportunidades associadas às categorias
de análise;
b) o que fosse construído, individual ou coletivamente, no mundo compartilhado,
deveria ser preservado, para desenvolver o senso de autoria e pertencimento dos
sujeitos da pesquisa.
A tabela 5 apresenta uma síntese dos encontros formativos e sua relação com
as categorias de análise. O detalhamento de cada um deles se encontra nas subseções
seguintes.

Tabela 5 – Temas dos encontros formativos
TEMA
Busca aos Biomas

MODO
Criativo

Meu Canto
Nossa Escola

Criativo
Criativo

Caça ao Tesouro

Sobrevivência

CATEGORIAS DE ANÁLISE
Localização e Orientação Espacial,
Meio Natural
Lugar e Território
Lugar, Território, Localização e Orientação Espacial
Localização e Orientação Espacial,
Transformação e Território

Fonte: Elaborada pelo autor.

Vale ressaltar que a associação entre as categorias de análise e os temas desenvolvidos foi realizada com um objetivo metodológico, expressando a expectativa inicial do
pesquisador com relação aos fatos observáveis em cada tema. Sendo assim, admite ser
possível a ocorrência de evidências sobre qualquer categoria de análise durante a realização
dos encontros formativos, independentemente do tema abordado.
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5.6.1 Busca aos Biomas
Nesse encontro, os participantes partem em uma jornada exploratória para identificar diferentes biomas nos mundos virtuais. A busca e identificação dos biomas foi uma
oportunidade para os alunos conceberem uma articulação com as categorias meio natural
e localização e orientação espacial. Os biomas estavam distribuídos ao longo do mundo
virtual do Minecraft e os participantes precisavam identificar sua posição com relação aos
demais jogadores, com o objetivo de socializar suas descobertas. Ao encontrar um bioma,
o participante anunciava seu achado e uma contagem dos biomas era atualizada em um
quadro, visível para toda a turma.

5.6.2 Meu Canto
Atividade de construção realizada em Modo Criativo. Os participantes foram
convidados a refletir sobre o espaço onde moram e realizar uma construção que representasse
o seu “canto” no jogo. A palavra canto já carrega consigo um pedido de significação pessoal
e nesse contexto a atividade buscou promover uma reflexão sobre o significado atribuído
ao espaço pelos estudantes, criando oportunidades de discussão sobre as categorias lugar e
território.

5.6.3 Caça ao Tesouro
De forma provocativa, neste encontro foram posicionados alguns baús em localizações específicas de um mundo virtual do Minecraft, criado previamente. Os baús continham
minérios de ferro e ouro, além de itens como carvão, comida, e armaduras. Adicionalmente,
foi criada uma estrutura com paredes, portas, janelas, iluminação e sinalização, oferecida
como abrigo para os participantes (figura 13).
Essa atividade explorou a capacidade dos alunos para investigar o ambiente do jogo,
localizar os baús e retornar ao abrigo, além de apresentar mecanismos de transformação de
recursos, como mesas de trabalho e fornalhas, gerando curiosidade e oferecendo desafios. O
encontro seguiu uma abordagem cooperativa onde os participantes precisavam colaborar
uns com os outros para alcançar um objetivo comum. O jogo foi executado em Modo
Sobrevivência, por ser mais restrito, tanto com relação à utilização dos blocos (menos
blocos disponíveis diretamente), quanto ao que se refere à sobrevivência do participante
no jogo (maior preocupação com a segurança do personagem). Categorias como localização
e orientação espacial, transformação e território foram exploradas e redimensionadas nessa
atividade.

5.7. As Etapas da Pesquisa
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Figura 13 – Abrigo utilizado na caça ao tesouro

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.6.4 Nossa Escola
Atividade de medição e construção realizada em Modo Criativo. Os estudantes
realizaram medições em três diferentes edificações da escola (o prédio principal, o anexo e
a quadra de esportes). Em seguida, os alunos foram desafiados a reproduzir as edificações
no Minecraft. Para tanto, a turma foi dividida em três grupos, cada um responsável por
uma edificação. Essa atividade teve como objetivo estabelecer uma relação direta entre o
espaço da escola e o jogo, explorando os conceitos de redução e proporção, associados à
possibilidade de representação dos diferentes significados atribuídos por cada estudante ao
contexto escolar. Foram trabalhadas as categorias localização e orientação espacial, lugar
e território.
Apesar da indicação de algumas categorias de análise a serem observadas em cada
encontro, reconhecemos que existem alguns entrelaçamentos entre categorias como lugar,
território e transformação que não podem ser ignorados e serão analisados no capítulo 6.
Conceitos como paisagem e representação também permearam a análise dos resultados,
apesar de não terem sido previamente definidos como categorias.

5.7 As Etapas da Pesquisa
Nesta seção estão descritas as etapas deste processo de investigação, em coerência
com os objetivos apresentados no início desta pesquisa. As etapas não têm necessariamente
uma relação de dependência e muitas delas foram executadas em paralelo. Esta pesquisa
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está dividida nas seguintes etapas:
a) submissão do projeto para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB:
por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, envolvendo crianças, existe
uma preocupação ética com a execução desta pesquisa na escola, preservando a
privacidade e os direitos dos sujeitos. A submissão do projeto ao comitê seguiu
o mesmo trâmite, a seriedade e o senso de compromisso de outros projetos
realizados pelo GEOTEC (K-LAB). Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP
através do parecer 2.965.988, de 17 de outubro de 2018;
b) planejamento das intervenções na escola, com a utilização do Minecraft, em
parceria com o corpo pedagógico, prevendo a realização dos encontros com uma
fequência semanal e duração de até 50 minutos por grupo (4 encontros por
semana);
c) sistematização e avaliação do processo: a partir da realização dos encontros
formativos, ocorreu a etapa de acompanhamento e análise dos resultados.
Neste capítulo foram apresentados os elementos metodológicos que guiaram esta
pesquisa, partindo da abordagem metodológica e da estratégia de investigação, passando
pelo espaço empírico, sujeitos e instrumentos, concluindo com a descrição das etapas de
pesquisa. Uma importante contribuição deste capítulo foi a apresentação das categorias que
serviram de base para a produção de dados e para a análise dos resultados, apresentados
no capítulo a seguir.
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6 Análise dos Resultados
Concluída a etapa de campo da pesquisa, prosseguimos para a análise dos resultados.
Este capítulo tem o objetivo de evidenciar as articulações encontradas entre as categorias
de análise definidas (o meio natural, localização e orientação espacial, lugar, território e
transformação) e os resultados encontrados durante a realização dos encontros formativos.
Ao longo da fase de campo desta pesquisa foram realizados 30 (trinta) encontros
formativos durante o segundo semestre de 2018. Somados, os registros de áudio e capturas
de vídeo (gameplay 1 ) totalizaram mais de 50 (cinquenta) horas2 , evidenciando um grande
esforço para análise dos dados. Dos encontros realizados, 6 (seis) se basearam no tema
“Busca aos Biomas”, 12 (doze) no tema “Meu Canto”, 8 (oito) no tema “Nossa Escola” e 4
(quatro) no tema “Caça ao Tesouro”.
Como a execução dos temas não foi homogênea nas turmas, é importante evidenciar
como foram distribuídos os encontros. A tabela 6 é uma consolidação da quantidade de
encontros realizados por turma, em cada tema. As turmas foram nomeadas com os títulos
Terra, Fogo e Água para preservar o sigilo dos dados coletados e analisados. Na mesma
linha de preservação do sigilo, os nomes dos participantes ao longo deste capítulo foram
substituídos por nomes de personagens da mitologia grega e colocados em caixa alta para
explicitar a substituição.
Tabela 6 – Quantidade de encontros por turma e tema
TURMA
Terra
Fogo
Água
Terra
Fogo
Água
Terra
Fogo
Água

TEMA
Busca aos Biomas
Busca aos Biomas
Busca aos Biomas
Meu Canto
Meu Canto
Meu Canto
Nossa Escola
Caça ao Tesouro
Caça ao Tesouro

ENCONTROS
2
2
2
4
4
4
8
2
2

Fonte: Dados da pesquisa.

A realização dos temas para cada turma foi influenciada por dois fatores: a disponibilidade da turma para os encontros (semanal para a turma Terra e quinzenal para as
1

2

Vídeos que exibem a participação do(s) jogador(es) em um determinado jogo. Neste caso, os vídeos
foram realizados a partir da pespectiva do pesquisador, que também era jogador.
50h04m47s
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turmas Fogo e Água) e a complexidade do tema (notoriamente maior para o tema “Nossa
Escola”). O planejamento inicial da pesquisa previa 38 encontros, mas 8 precisaram ser
cancelados em virtude de enventos externos alheios à vontade da escola (paralisações dos
professores, fechamento da escola para as eleições, feriados, etc). Apesar disso, todos os
temas trabalhados foram concluídos.
O protocolo de análise utilizado se baseou nas seguintes etapas, que se repetiram
para cada combinação de tema e turma: escuta dos áudios com registro das transcrições
relevantes; análise das capturas de vídeo com registro dos trechos importantes; navegação
nos mundos virtuais utilizados nos encontros, em busca de construções evidenciadas nas
capturas de vídeo; seleção e consolidação dos resultados.
Os resultados evidenciaram articulações com o pensamento geotecnológico em todas
as categorias de análise, sugerindo um potencial expressivo do Minecraft para estabelecer
reflexões sobre o espaço. No decorrer deste capítulo serão aprofundadas as aproximações e
distanciamentos encontrados em cada tema a partir dos encontros realizados.

6.1 Resultados dos encontros do tema “Busca aos Biomas”
Os encontros que trataram do tema “Busca aos Biomas” tiveram uma natureza
contemplativa e exploratória. Os participantes não foram convidados a realizar produções
nem transformações, de forma a enfatizar a descoberta do espaço no mundo virtual. O
comportamento dos estudantes nos primeiros momentos foi uma reprodução acelerada
daquele caminho percorrido por nós, seres humanos, durante a infância, no processo
de descoberta e amadurecimento da noção de espaço (ALMEIDA; PASSINI, 2015). Em
questão de segundos, os jogadores partiram de uma relação corporal representada e limitada
pelo reconhecimento do seu próprio personagem, passando a identificar objetos à sua volta
e a observar a presença de outros jogadores, coordenando diferentes pontos de vista. A
característica de interatividade dos mundos virtuais foi fundamental nesse momento, já
que as ações de um jogador eram percebidas por outros jogadores conectados ao mesmo
mundo, ampliando o leque de percepções necessárias ao reconhecimento do espaço.
Os estudantes passaram então a explorar o espaço à sua volta, guiados pelo objetivo
do encontro que buscou relatar a descoberta de diferentes biomas. Foi possível registrar, em
diversos momentos, a reação dos participantes ao encontrar algum elemento da fauna, do
relevo e da vegetação no jogo (árvores, rios, montanhas, minérios, animais) e ao perceberem
a dinâmica nos ciclos de dia e noite e as mudanças no tempo (especialmente quando chovia).
“Chovendo, tá chovendo!” (Turma Terra)
“Uu, eu achei uma montanha também.” (Turma Terra)
“Eu achei um lugar que tem neve!” (Turma Terra)
“Eu achei lava.” (Turma Terra)
“Eu quero achar o deserto.” (Turma Terra)
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“Achei uma floresta.” (Turma Terra)
“Ai, que árvore linda!” (Turma Terra)
“Eu achei um monte de água, pró!” (Turma Terra)
“Eu achei várias coisas. Ó pa lá. Tem um lago.” (Turma Terra)
“Eu achei, achei aqui um rio, ó. Eu tô debaixo do rio.” (Turma Terra)
“Eu queria achar chuva.” (Turma Fogo)
“E se um raio caí na nossa cabeça?!” (Turma Fogo)
“Eu achei alguma coisa tipo um minério.” (Turma Fogo)
“Ah, eu achei um cavalo.” (Turma Água)
“Ô, professor, eu tô indo para uma floresta.” (Turma Água)
“Ih, tá choveno!” (Turma Água)
“Eu achei uma ilha.” (Turma Água)
“Deserto, deserto. Eu achei deserto, professor!” (Turma Água)
“Uma iiilha! Terra à viiiista!” (Turma Água)
“Professor, eu achei um negoço embaixo d’água!” (Turma Água)
“Tá nevando, tá nevando. Eu tô curtindo a neve!” (Turma Água)

O momento em que dois jogadores se observaram, no início do primeiro encontro
formativo, também ficou registrado (figura 14). Como a atividade foi realizada em Modo
Criativo, os participantes podiam se posicionar em diferentes pontos no espaço e foi
frequente o fato de um jogador se situar a partir da observação da posição do(s) outro(s).
Figura 14 – Dois jogadores se observando no início do primeiro encontro formativo

Fonte: Dados da pesquisa.

Almeida e Passini (2015) ressaltam a importância desse processo de descentralização (partindo do próprio corpo, passando pelos objetos à nossa volta e seguindo para
representações de outros espaços) para a construção das noções de localização e orientação
espacial durante a infância, permitindo situar os objetos a partir da relação espacial entre
eles.
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Esse primeiro momento dos encontros temáticos sobre a “Busca aos Biomas”
também dialoga com o conceito de paisagem, entendido aqui como o espaço abarcado pela
visão de um observador e subjetivamente construído a partir do referencial simbólico desse
observador (SOUZA, 2016). De fato, os relatos dos alunos mencionados anteriormente
foram acompanhados de emoções que podem ser plenamente vividas por cada um dos
sujeitos, a partir da sua bagagem simbólica e do recorte espacial realizado, evidenciando
uma aproximação importante com o conceito de paisagem.
Aqui, uma outra característica dos mundos virtuais merece destaque: a fisicalidade.
Ao representar virtualmente, em seus mundos, as características físicas de clima, relevo,
fauna e flora do mundo real, o Minecraft permitiu que os jogadores estabelecessem uma
relação entre os elementos do meio natural conhecidos no mundo real e o espaço virtual
criado pelo jogo. Extrapolando a fronteira do conhecido, a experiência desse momento
no encontro contemplou ainda a interação com elementos naturais ainda não vivenciados
pelos participantes (como a lava e a neve).
Em todos os encontros formativos foram observados dois movimentos comuns a
quase todos os participantes e de fundamental relevância para a categoria “localização e
orientação espacial”. Primeiro, no processo de exploração, os alunos tendiam a se afastar
do ponto de partida para descobrir diferentes elementos dos mundos virtuais do Minecraft.
O segundo movimento, de reintegração, mobilizava o aluno a retornar ao ponto de partida
e responder às perguntas “onde eu estou?” e “onde estão vocês?”.
“Eu tô pertinho de alguém.” (Turma Terra)
“Achei APOLO, achei APOLO. Ô APOLO, fica parado.” (Turma Terra)
“Tú tá em cima da árvore.” (Turma Terra)
“Eu tô perto das árvores.” (Turma Terra)
“Eu tô vendo as montanhas.” (Turma Terra)
“Eu achei alguém! Eu achei alguém!” (Turma Fogo)
“Quem é esse daqui? Eu tô vendo alguém aqui.” (Turma Água)
“Eu tô vendo tú.” (Turma Água)
“Ah, cê tá correndo, parece que é doido.” (Turma Água)
“Cê tá aonde, HERA?” (Turma Água)
“Eu tô perto de você, HERA.” (Turma Água)
“Eu tô perto de onde tá todo mundo aqui, véi.” (Turma Água)
“Tem alguém lá em cima. Quem é que tá lá em cima?” (Turma Água)

Nesse momento, além da utilização de pontos de referência, surgiram algumas
oportunidades de exercitar a utilização do mapa, disponível para todos os participantes. A
apresentação do mapa aos alunos despertou um interesse em buscar sua própria localização
e a localização dos demais jogadores.
“Eu tô com um mapa na mão.” (Turma Terra)
“Uuuu, eu tô vendo todo mundo [no mapa].” (Turma Terra)
“Quem é o laranjinha?” (Turma Terra)
“O laranjinha sou eu.” (Turma Terra)
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“Eu sou a branca. Eu sou essa daqui, ó.” (Turma Terra)
“Eu vou entrar no mapa. Peraê. Vou encontrar ATENA.” (Turma Terra)
“Eu tô seguindo o mapa.” (Turma Água)

Além da descoberta acerca do uso do mapa e do potencial para localizar uns aos
outros, ficou evidente que a própria representação do mapa foi discutida. Trechos como
“Eu sou a branca. Eu sou essa daqui, ó.” ou “Quem é o laranjinha?” evidenciam que
o jogo potencializou uma discussão sobre os aspectos simbólicos do mapa, oferecendo
uma oportunidade de aprendizagem sobre sua tradução, motivada pela forma como os
participantes estavam sendo representados.
A figura 15 registra dois momentos acompanhados pelo pesquisador através de um
mapa no Minecraft. Na imagem à esquerda, o ícone na posição inferior do mapa representa
um aluno que percebeu estar afastado do seu grupo. O aluno utilizou o mapa para realizar
seu movimento de reintegração (à direita na figura) . Outros alunos utilizaram seus próprios
mapas, através dos tablets, para realizar movimentos semelhantes de reintegração.
Figura 15 – Reintegração de um aluno ao seu grupo usando um mapa do Minecraft

Fonte: Dados da pesquisa.
Quando os pontos de referência ou os mapas não eram suficientes, os participantes
não hesitaram em pedir ajuda. Foram frequentes os pedidos de ajuda nos primeiros
encontros.
“Professor, eu tô no meio do nada.” (Turma Água)
“Eu não tô vendo nem ninguém aqui.” (Turma Água)
“Professor, tô perdida.” (Turma Água)
“Eu tô perdido.” (Turma Fogo)
“Eu tô perdida.” (Turma Terra)
“Eu também tô perdida aqui.” (Turma Terra)
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“Alguém me ajuda, eu tô perdido aqui.” (Turma Terra)
“Mas eu não sei onde eu tô.” (Turma Terra)
“Eu não tô achando vocês. Vocês tão na árvore, é?” (Turma Terra)

Nos encontros posteriores, os alunos foram desenvolvendo gradualmente a capacidade de localização e orientação através do mapa e dos pontos de referência. Muitos
participantes demonstraram interesse em entender o sistema de coordenadas cartesianas
exibido no canto superior da tela e alguns passaram a utilizá-lo como instrumento auxiliar
ao mapa. Em alguns momentos surgiram oportunidades de exercitar a utilização do sistema
de coordenadas com os participantes que estavam perdidos.
Almeida e Passini (2015) discutem a importância da leitura de mapas, a partir da
visão de mapa como um modelo de comunicação que permite deslocamentos racionais, a
compreensão da distribuição e organização dos espaços e a interligação com espaços mais
amplos. Nessa linha de pensamento, as experiências dos estudantes com mapas, pontos de
referência e sistemas de coordenadas no Minecraft evidenciam contribuições para noções
de localização e orientação espacial e, em um sentido mais amplo, para a concepção de
espaço.

6.2 Resultados dos encontros do tema “Meu Canto”
Nas articulações com as categorias “território” e “lugar”, o tema “Meu Canto”
permitiu ricas interações em significados atribuídos pelos alunos a partir de elementos
da sua vida cotidiana, representados no Minecraft. Casas em árvores, superconstruções e
uma casinha exclusiva para os cães são alguns exemplos produzidos durante os encontros,
capturando dentro do jogo expectativas e frustrações dos participantes. “Meu Canto” foi
o tema mais utilizado durante os encontros, com pelo menos dois encontros por grupo
(quatro por turma), e alunos de todas as turmas solicitaram a continuação desse tema em
encontros futuros.
Alguns pontos chamaram a atenção de forma mais marcante nas discussões. Um
dos participantes teve uma dificuldade inicial para realizar as construções e, por não ter
superado essa dificuldade, passou a visitar as construções dos colegas, mas se frustrou
profundamente ao final do encontro por não ter construído nada. No encontro seguinte, foi
necessária uma atenção especial para esse aluno, com o objetivo de romper essa barreira
inicial. O resultado foi positivo e o aluno conseguiu realizar a construção de uma casa
completa, com paredes de terra e telhado de diamantes. A figura 16 (pág. 81) apresenta a
casa criada pelo aluno.
Alguns alunos apresentaram um comportamento destrutivo no mundo virtual do
Minecraft, no início dos primeiros encontros, removendo blocos de construções dos seus
colegas. Essa atitude gerou tensões entre os participantes e criou oportunidades para
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Figura 16 – Casa de terra com telhado de diamante criada por um aluno

Fonte: Dados da pesquisa.

discussões acerca de assuntos como o respeito ao espaço do colega. As reflexões a partir
desse problema culminaram na criação de uma regra de convivência: “um colega respeita a
construção do outro”. Uma parte desses alunos acabou encontrando um papel no jogo com
algum tipo de contribuição coletiva. Um aluno aprendeu a usar o mapa e ajudou outros
colegas a se localizarem quando estavam perdidos. Outro decidiu realizar uma construção
em conjunto com outro colega, sendo um dos primeiros a tomar essa iniciativa.
As situações apresentadas evidenciaram oportunidades de construção de uma
postura junto aos alunos, pautada em dois aspectos: a valorização da vida a partir do
conhecimento de si mesmas e no reconhecimento dos outros (DIAS; HETKOWSKI, 2009) entendendo que os estudantes se defrontaram com limites pessoais e puderam superá-los ao
longo dos encontros - e o resgate da sociabilidade a partir da cidadania (SANTOS, 2007),
já que a discussão, a criação de regras de convivência e o encontro de um papel dentro do
grupo superaram situações potencialmente e socialmente destrutivas. Vale ressaltar que
eventos similares ocorreram ao longo dos encontros com outras turmas e nem sempre foi
possível realizar essa construção social no espaço das atividades. Entretanto, entendemos
que a reflexão sobre autoconhecimento e cidadania, dentro do escopo dos encontros, deixa
contribuições significativas.
Apesar dos mundos do Minecraft serem potencialmente infinitos3 , com uma área
ampla para construção, alguns participantes decidiram iniciar suas construções literalmente
adjacentes à construção de outro colega. Essa atitude, que indicou uma possível necessidade
3

Não existem fronteiras técnicas de tamanho nos mundos vituais do Minecraft, além daquelas associadas ao dispositivo onde o jogo está sendo executado (memória, espaço em disco e capacidade de
processamento).
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de afirmação territorial ou uma referência de vizinhança com base na realidade dos sujeitos,
gerou discussões importantes entre os participantes, pautadas na legitimação ou não das
construções realizadas. O diálogo abaixo evidencia uma negociação territorial ocorrida no
início de um dos encontros:
APOLO: “Eu tô ajudando a construir a casa de ARES.”
ARES: “Essa casa aqui é minha e de HELIOS!”
ARES: “Ô APOLO...sai de cima de minha casa aí!”
APOLO: “Eu tô te ajudando, sua besta!”
APOLO: “Eu vou fazer minha casa em cima da de ARES!”
APOLO: “Nossa casa aqui tá ficando de *****, viu pai!”
APOLO: “Só faltou a piscina.”
ARES: “Nossa casa, não! Cada um tá fazendo a sua casa!”
APOLO: “Então, a gente tá fazendo uma casa de três.”
ARES: “Ô APOLO, faça sua casa em cima da de HELIOS”

Em todos os casos que envolveram disputa territorial foi possível realizar negociações
significativas entre os alunos, com resultados diversos: alguns decidiram se afastar e realizar
construções mais distantes do ponto de conflito; outros entenderam que seria possível
conviver com uma construção adjacente à sua. Uma situação particularmente importante
entre três colegas vizinhos que aceitaram construções adjacentes ocorreu quando a casa
dos jogadores foi inundada. A água no Minecraft é um recurso difícil de controlar e
eventualmente ocorrem inundações. O aluno da casa inundada pediu socorro aos seus
vizinhos que ofereceram a própria casa (que já era dividida entre os dois) como abrigo
definitivo. A figura 17 apresenta as duas casas citadas. À direita, a casa inundada (paredes
de vidro) e à esquerda a casa compartilhada (em mármore branco).
Figura 17 – Relações de vizinhança

Fonte: Dados da pesquisa.
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Foi possível ainda registrar um trecho do diálogo referente à situação descrita:
ATENA: “Ôxe, a água tá subino! Não qué descer mais não. E agora?!”
ATENA: “Como faz para a piscina descer?”
ATENA: “A água da piscina tá subindo, Jesus! Vai molhar minha casa.”
ATENA: “Ôxe, a água entrou dentro da minha casa!”
ATENA: “Já foi. Ó o tanto de água que tem dentro da minha casa.”
POSEIDON: “Tá destruindo a casa dela.”
POSEIDON: “Ih ATENA, vai ter que fazer outra casa.”
POSEIDON: “Bora comigo e ZEUS.”
ATENA: “É, vou morar com vocês!”
ZEUS: “É, mas não é para fazer a mesma coisa da água, não!”
POSEIDON: “É, vu?!! Num venha botá água agora, não!”
ATENA: “Minha casa entrou água, dento da minha casa.”
ATENA: “E eu tive que ir morar em outro lugar.”
PESQ.: “ATENA tá aqui, não tá?”
POSEIDON “ATENA agora tá morando com a gente.”
PESQ.: “De quem é essa casa toda transparente?”
ZEUS: “De ATENA. ATENA agora tá morando com a gente.”
ZEUS: “Entrou água na casa dela.”
PESQ.: “Vocês estão morando também, todo mundo junto, é?...Legal!”

O comportamento de construção colaborativa surgiu de forma espontânea em alguns
grupos de dois ou três alunos. Partindo de um convite, como uma forma de socialização
ou o resultado da resolução de um conflito territorial. O desenvolvimento das relações nas
construções compartilhadas também envolveu negociações territoriais: como seria a divisão
dos cômodos, quais seriam os espaços compartilhados, a necessidade de construção de
novos cômodos. Os conflitos nesses espaços não precisaram ser mediados pelo pesquisador
e os alunos conseguiram, de forma autônoma, resolvê-los, estabelecendo suas próprias
regras de convivência.
Aqui os resultados do tema “Meu Canto” reforçam um diálogo com Santos (2007)
quando a solidariedade e a sociabilidade constituem a base necessária à construção de
uma sociedade cidadã dentro do Minecraft, pautada por uma reflexão socioespacial. Esse
resultado é reforçado pelo fato dessa configuração social ter sido alcançada de forma
autônoma nesse contexto, em contraste com outras situações que demandaram mediações
do pesquisador. Cabe a ressalva de que os núcleos sociais aqui apresentados foram pequenos
(duas a três pessoas) e que um estudo de grupos maiores pode revelar resultados ainda
mais significativos.
A casa na árvore, uma produção de um dos alunos, chamou a atenção de outros
participantes. CRONOS construiu a casa na árvore durante o encontro do tema “Busca
aos Biomas” (que não tinha atividades de construção previstas). O trecho a seguir registra
o diálogo entre CRONOS e o pesquisador quando ele iniciou a contrução de uma segunda
casa na árvore.
PESQ.: “Você tá fazendo uma casa na árvore, é?”
CRONOS: “É.”
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PESQ.: “Foi você que fez uma casa na árvore da outra vez?”
CRONOS: “Foi.”
PESQ.: “No outro exercício?”
CRONOS: “Foi. Que é uma de obsidiana e vidro verde.”
PESQ.: “Isso! Extamante. Exatamente.”
PESQ.: “Você gosta de fazer casa na árvore, né!
PESQ.: “Por que que você curte casa na árvore?”
CRONOS: “Porque eu gosto de ficar ni árvore.”
PESQ.: “Você gosta de ficar em árvore?”
PESQ.: “Quando você tá brincando...”
PESQ.: “...você brinca em cima da árvore também?”
CRONOS: “Quando não é muito alta, eu brinco.”

A figura 18 ilustra a primeira casa na árvore criada por CRONOS, durante o
encontro do tema “Busca aos Biomas”.
Figura 18 – Casa na árvore

Fonte: Dados da pesquisa.

Outra produção com uma carga simbólica marcante foi a casa para os cães de
HERMES. Ela anunciou para toda a turma: “Tô fazendo uma casinha para os meus
cachorros”. Ao ser questionada sobre a motivação para a criação de uma casa para os
cães, HERMES informou que sempre teve vontade de ter um cachorro, mas seu pai nunca
permitiu porque havia sido atacado por um cão no passado. A figura 19 registra um dos
cães de HERMES sendo alimentado.
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Figura 19 – Cachorro sendo alimentado

Fonte: Dados da pesquisa.
O conceito de lugar possui um conjunto amplo de interpretações e desdobramentos.
Relph (2014, p. 31) nos oferece uma interpretação de lugar que permite articular as
produções dos alunos com as reflexões socioespaciais.
O núcleo do significado de lugar se estende, penso eu, em suas ligações
inextricáveis com o ser, com nossa própria existência. Lugar é microcosmo.
É onde cada um de nós se relaciona com o mundo e onde o mundo se
relaciona conosco.

A casa na árvore e a casinha para os cães capturam o sentido dessa relação com o
mundo dos alunos, onde a árvore das brincadeiras de CRONOS pode ser sua casa e os
cães proibidos de HERMES encontram um lar ao seu lado. Em um recorte mais amplo,
o conjunto de construções dos participantes desse encontro formativo já começava a se
constituir como uma comunidade, evidenciando um outro aspecto de lugar: o lar, que nas
palavras de Relph (2014, p. 24) “[...] é onde as raízes são mais profundas e mais fortes,
onde se conhece e se é conhecido pelos outros, o onde se pertence.”.
Finalmente, durante a análise dos resultados de “Meu Canto”, o conceito de
paisagem de Milton Santos ficou evidenciado. Santos (2006, p. 69) afirma que “a paisagem
é história congelada, mas participa da história viva. São as suas formas que realizam, no
espaço, as funções sociais”. Os mundos virtuais criados durante os encontros não contam
mais com a presença dos seus criadores (os alunos), mas a história registrada em suas
criações permanece viva e, ao apreciar a paisagem desses mundos, é perceptível a riqueza
da história neles contida.
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6.3 Resultados dos encontros do tema “Nossa Escola”
O tema “Nossa Escola” teve uma abordagem consideravelmente diferente dos
demais, por partir de um processo de investigação no mundo real (a escola) para então
estabelecer relações com o mundo virtual de Minecraft. Os participantes caminharam pela
escola com trenas, papéis e lápis (figura 20), registrando as medidas do prédio principal,
do anexo e da quadra de esportes.
Figura 20 – Estudantes coletando as medidas da escola

Fonte: Dados da pesquisa.
Em um segundo momento, os estudantes receberam a tarefa de representar, no
Minecraft, as referidas edificações da escola, com base nas medidas coletadas. Esse exercício
de mapeamento apresentou resultados expressivos para a categoria “localização e orientação
espacial” já que as crianças necessariamente precisavam exercitar os conceitos de redução
e proporção para garantir uma representação coerente da escola. Esta estratégia de
representação dialoga com as discussões de Almeida e Passini (2015), que, ao tratarem da
importância dos mapas, apontam sua elaboração, a partir de uma referência real, como
uma atividade de contribuição fundamental para uma posterior leitura eficiente de mapas.
Os desafios não foram poucos:
a) a representação precisava respeitar os limites de uma área pré-estabelecida,
delimitada pelos muros da escola e criada previamente no Minecraft pelo
pesquisador. Como as medidas dos muros tinham um grau muito alto de
imprecisão, os alunos precisaram efetuar ajustes nas suas construções para
manter a coerência da representação;
b) além das medidas de cada edificação, os alunos precisavam buscar um posicionamento da estrutura que respeitasse as demais construções, realizadas por
outros alunos;
c) alguns alunos precisaram retornar ao campo para revalidar as medidas, quando
perceberam incoerências;
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d) o Minecraft trabalha com blocos de tamanho fixo, logo, foi preciso adotar uma
convenção (1 bloco = 1 metro), discutida com os alunos, de forma a determinar
uma escala;
e) o grau de dispersão nessa atividade foi maior, porque, ao se depararem com
problemas, alguns alunos paravam a atividade proposta e começavam a realizar
construções no mundo virtual, sem relação com o tema proposto.
Superados os obstáculos, o encontro começou a apresentar resultados expressivos.
Na figura 21 temos uma visão externa de cima da escola com o prédio principal à esquerda,
a quadra de esportes na parte superior central e o anexo à direita.
Figura 21 – Visão externa superior da escola construída no Minecraft

Fonte: Dados da pesquisa.
A figura 22 representa o prédio principal da escola. É perceptível o cuidado dos
alunos ao construirem um telhado de vidro e decorarem os ambientes interiores da escola.
Figura 22 – Visão externa do prédio principal da escola construído no Minecraft

Fonte: Dados da pesquisa.
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Na figura 23 é possível comparar a visão do corredor do anexo real da escola (à
esquerda) e sua representação no Minecraft (à direita), evidenciando as noções de redução
e proporção desenvolvidas.
Figura 23 – Corredor do anexo da escola (real vs Minecraft)

Fonte: Dados da pesquisa.
“Nossa Escola” precisou de oito encontros (quatro com cada grupo) para ser
concluído e foi um tema realizado com apenas uma turma, por ser a atividade que
demandava um tempo maior para ser executada. O grau de complexidade dessa atividade
foi subestimado pelo pesquisador e alguns pontos de melhoria puderam ser levantados:
a) a sustentação de quatro encontros com o mesmo tema teve um impacto negativo
na motivação dos alunos. A organização de atividades em até dois encontros
apresentou um resultado melhor, do ponto de vista motivacional, se comparado
aos demais temas;
b) considerando como sugestão uma redução do número de encontros, a complexidade das atividades precisaria ser adequada;
c) a preparação do encontro, especialmente no que diz respeito ao cenário inicial
apresentado poderia ter sido mais rigorosa, evitando imprecisões e tornando as
atividades de proporção e redução mais claras para os participantes.
Apesar dos desafios, o tema “Nossa Escola” foi concluído com todos os grupos,
apresentando conclusões importantes para a categoria “localização e orientação espacial”.

6.4 Resultados dos encontros do tema “Caça ao Tesouro”
A discussão adquiriu uma conotação diferente durante os encontros da “Caça ao
Tesouro”. Baús posicionados em diferentes pontos do mapa guardavam recursos como carvão
e minérios de ouro e ferro, importantes para todo o grupo avançar na atividade proposta.
Havia também itens de uso individual como espadas e armaduras que beneficiavam um
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participante em particular. Inicialmente os alunos adotaram uma postura preocupada
em acumular todos os itens em suas mochilas. Foram muitos os protestos sempre que
alguém descobria que um item encontrado e armazenado por ele não estava mais onde
havia sido guardado. Entretanto, durante a mediação da atividade, foi evidenciado que o
objetivo da caça ao tesouro era que o grupo, como um todo, produzisse e armazenasse o
maior número de barras de ouro e ferro, e isso somente seria possível se os recursos fossem
compartilhados. Em um mesmo mundo virtual, os alunos competiam entre si unicamente
pela busca dos itens de uso individual e o exercício de compartilhamento de recursos, em
prol de um objetivo comum, se mostrou bastante significativo.
O comportamento acumulativo pode ser interpretado como um reflexo do nosso
atual modelo cívico, instrumental ao modelo econômico, onde prevalece a sedução pela
ampliação do consumo em detrimento da cidadania (SANTOS, 2007). O despertar desse
comportamento durante a realização do encontro e principalmente a oportunidade de
discutir alternativas baseadas em atitudes solidárias e colaborativas, visando o bem
comum, demonstram o potencial do Minecraft para a constituição de ambientes favoráveis
às discussões sobre democracia e cidadania.
Marcante nos encontros da caça ao tesouro, a categoria “transformação” se articulou
com as atividades realizadas em momentos diversos. O mundo virtual desse tema foi
projetado para promover discussões centradas na técnica4 , a partir do sistema de progressão
na construção de blocos do Minecraft e na escassez de recursos, consequência direta do
encontro ter sido realizado no Modo Sobrevivência. Como o objetivo da caça era acumular
o maior número de barras de ferro e de ouro, e as barras não eram recursos disponibilizados
diretamente pelo jogo, os participantes precisavam utilizar os fornos para transformar
minérios em barras. O forno precisava de carvão vegetal ou mineral como combustível
e essa relação de dependência, que caracteriza o sistema de produção do jogo em modo
sobrevivência, também deveria ser resolvida pelos participantes. A figura 24 (pág. 90)
captura o momento em que três alunos estavam reunidos, produzindo barras de ouro e
ferro, nos fornos, usando os blocos de minério encontrados. Os fornos acesos evidenciam
que os alunos encontraram carvão e souberam usá-lo como combustível.
A técnica é um fator constituinte da noção de espaço geográfico e a forma como
ela se engendra ao tempo, aos objetos e às ações, ditando os ritmos e os passos que
caracterizam um contexto histórico, é de fundamental importância para uma reflexão
socioespacial. Nas palavras de Santos (2006, p. 21): “Só o fenômeno técnico na sua total
abrangência permite alcançar a noção de espaço geográfico”.

4

Técnica aqui, novamente, assim como em (SANTOS, 2006), se refere ao fenômeno técnico e não a uma
técnica específica.
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Figura 24 – Produção de barras de ferro e ouro

Fonte: Dados da pesquisa.

Na relação entre técnica e tempo, Santos (2006, p. 34) acrescenta:
As técnicas são datadas e incluem tempo, qualitativamente e quantitativamente. As técnicas são uma medida de tempo: o tempo do processo
direto de trabalho, o tempo de circulação, o tempo da divisão territorial
do trabalho e o tempo da cooperação.

O tempo exerceu um influência considerável a cada ciclo de dia e noite nos mundos
virtuais do Minecraft, uma vez que os participantes precisavam retornar ao abrigo à noite,
para evitar conflitos com esqueletos, zumbis e outras criaturas que surgiam com o cair do
sol. Isso conduziu os participantes a uma organização de trabalho que favorecesse a coleta
durante o dia (longe do abrigo) e a manufatura durante a noite (dentro do abrigo). A figura
25 ilustra a diferença na organização dos alunos durante o dia (à esquerda), dispersos no
mapa, e durante à noite (à direita), reunidos no abrigo.
Figura 25 – Influência do ciclo de dia e noite na circulação dos jogadores

Fonte: Dados da pesquisa.
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O volume de tarefas demandado pela caça ao tesouro aos participantes era amplo e
dividia-se em dois grupos: a produção das barras de ferro e ouro (encontrar minérios, extraílos, transportá-los, transformá-los e armazená-los) e a adaptação ao modo sobrevivência do
jogo (buscar alimentos5 , transformá-los6 , produzir espadas e armaduras, enfrentar criaturas
hostis, retornar ao abrigo).
Além da relação entre técnica e tempo, evidenciada aqui nos ciclos de produção e
na circulação dos jogadores, é possível refletir sobre a diferença entre a escala de realização
e a escala de comando estabelecida no encontro. Sobre essa distinção, Santos (2006, p. 51)
afirma que “As ações são cada vez mais estranhas aos fins próprios do homem e do lugar.
Daí a necessidade de operar uma distinção entre a escala de realização das ações e a escala
de comando.”. Estabelecemos a escala de comando ao determinar que as barras de ferro e
ouro, além de ser produzidas, precisariam ser armazenadas e acumuladas. A produção das
barras era de interesse dos jogadores, mas seu armazenamento e acumulação, a priori, não.
As barras poderiam ser facilmente transformadas em armaduras, armas e instrumentos
extremamente eficientes no contexto, o que beneficiaria todo o grupo, mas não atenderia
aos interesses do grupo dominante (representado pelo pesquisador). Nesse cenário, fica
implícita (poderia ter sido explícita) a pergunta: na caça ao tesouro, o tesouro é de quem?
Alguns participantes pediram para utilizar as barras ou simplesmente as utilizaram (“Eu
vou fazer uma espada de ferro. Eu sei que eu vou perder alguns pontos, mas é melhor” Turma Fogo), enquanto outros assumiram plenamente a proposta de acumulação.
Em uma perspectiva mais ampla, se considerarmos o caráter dinâmico do espaço
geográfico apresentado por Santos (2006), a transformação a partir da técnica é fundante
e não seria possível separá-la da experiência dos jogadores em nenhum dos encontros. Nos
mundos virtuais oferecidos aos participantes ao longo dos encontros (à exceção da “Caça ao
Tesouro” e da “Nossa Escola”) o espaço não havia sido tocado pelo humano (representado
pelos jogadores), resgatando um contexto histórico pré-técnico onde o espaço geográfico se
resumia ao espaço natural. Ao final de cada encontro, o espaço já havia sido transformado
e modificado pela ação dos jogadores sobre os objetos. Novos objetos eram criados, outros
modificados, novas ações surgiam a partir desses ciclos de transformação, remodelando os
objetos, sugerindo outros e reconfigurando o espaço. Esse cenário dialoga com o conceito
de espaço geográfico discutido ao longo desta pesquisa e deixa clara a profundidade das
articulações do Minecraft e seu potencial geotecnológico.
Concluindo a análise de resultados realizada neste capítulo, a tabela 7 apresenta
uma síntese das evidências encontradas, a partir das categorias de análise, em cada tema
dos encontros formativos.

5

6

No modo sobrevivência, os personagens dos jogadores precisam se alimentar regularmente, caso
contrário, podem morrer de fome.
No Minecraft, os alimentos assados no forno possuem um valor nutricional maior.
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Tabela 7 – Síntese das evidências por categoria e tema dos encontros

CATEGORIA
Meio Natural

TEMA
Busca aos Biomas

EVIDÊNCIAS
Identificação de elementos geográficos nos
biomas do jogo: florestas, montanhas, neve,
lava, desertos, ilhas, rios.
Meio Natural
Meu Canto, Nossa Es- Reações dos sujeitos à dinâmica dos elemencola e Caça ao Te- tos: sol e chuva, dia e noite.
souro
Localização e Ori- Busca aos Biomas e Deslocamentos racionais através de mapas e
entação Espacial
Caça ao Tesouro
coordenadas geográficas: dispersão e agrupamento. Criação ou utilização de pontos de
referência: construções e elementos naturais.
Jogadores se situando uns com relação aos
outros e com relação aos objetos à sua volta.
Localização e Ori- Nossa Escola
Mapeamento, redução e proporção para reentação Espacial
presentação da escola. Relação entre características do mundo real e sua representação
no mundo virtual.
Lugar
Meu Canto e Nossa Representação de elementos simbólicos da
Escola
vida pessoal ou cotidiana dos sujeitos, capturando expectativas e frustrações: casa na
árvore, casa para os cachorros, casa com
paredes de terra e telhado de diamante, decorações internas e externas das casas e da
escola.
Território
Meu Canto e Caça ao Exercício de regras de convivência e do resTesouro
peito às construções uns dos outros: comportamento destrutivo vs construção colaborativa, sociabilidade a partir da cidadania,
discussões sobre legitimação da vizinhança:
construções adjacentes, negociação territorial e solidariedade. O bem individual e o
bem coletivo: comportamento de acumulação vs atitude colaborativa.
Transformação
Caça ao Tesouro
Necessidade de organização do trabalho diante dos ciclos de dia (exploração) e noite
(proteção e sobrevivência). O domínio da
técnica: exercício do sistema de progressão
dos blocos para criação das barras de ferro
e ouro, além da criação de instrumentos de
sobrevivência.
Fonte: Dados da pesquisa.

6.4. Resultados dos encontros do tema “Caça ao Tesouro”
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O meio natural, localização e orientação espacial, lugar, território e transformação,
as categorias de análise utilizadas neste trabalho de investigação, se apresentaram em
momentos diversos, algumas vezes entrelaçadas, ao longo dos encontros formativos, evidenciando um amplo potencial geotecnológico a partir dos mundos virtuais do Minecraft,
revelando uma teia de significados relacionados ao espaço no contexto da escola.
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7 Conclusão
A experiência de caminhar pelos mundos virtuais do Minecraft com os estudantes
da Escola Municipal Roberto Santos revelou uma série de evidências que nos permitiu
confirmar o potencial geotecnológico do jogo. Neste capítulo de encerramento, apresentamos
as considerações finais deste trabalho, motivadoras de atividades no contexto escolar
mediadas através de tecnologias digitais.
A articulação entre as reflexões socioespaciais e o espaço na escola permitiu aos
alunos participantes dos encontros formativos refletirem sobre a sua própria realidade.
Assim, discutindo o espaço geográfico na escola, debatemos sobre os aspectos que constituem
o cotidiano desses alunos, professores e a realidade da própria escola, norteados pelas
categorias de análise.
As categorias localização e orientação espacial, meio natural, lugar, território
e transformação se revelaram apropriadas à natureza das discussões. Entendemos que
as categorias estiveram presentes nos encontros dos temas “Busca aos Biomas”, “Meu
Canto”, “Nossa Escola” e “Caça ao Tesouro”, mas procuramos evidenciar aquelas que se
destacaram em cada tema. As evidências de localização e orientação espacial surgiram logo
nos primeiros encontros e estiveram presentes como um traço marcante da necessidade de
compreender e navegar racionalmente pelo espaço, garantindo um senso de autonomia dos
participantes. Essa categoria foi especialmente relevante nos encontros do tema “Nossa
Escola”, por ter sido aquele que abordou o mapeamento das estruturas do mundo real
dentro do mundo virtual do Minecraft, criando possibilidades de discussão sobre redução e
proporcionalidade.
A relação com o meio natural ficou mais destacada no encontro “Busca aos Biomas”,
já que o tema do encontro incentivava essa aproximação. Vale ressaltar que muitos alunos
paravam de procurar os biomas em algum momento para realizar construções, o que indica
a necessidade de revisão da proposta desse tema, de forma a acomodar adequadamente a
expectativa dos participantes.
A discussão sobre lugar tomou forma nos encontros do tema “Meu Canto”, com os
alunos significando suas construções a partir de desejos, expectativas e frustrações trazidos
da sua relação com o espaço. A transformação mereceu destaque nos encontros da “Caça
ao Tesouro”, que possuia um apelo à manufatura em seu objetivo, tensionando as relações
dos alunos com a técnica e o tempo. Território ficou evidente com maior ênfase em “Meu
Canto” e na “Caça ao Tesouro”. No primeiro caso pelas diferenças no sentido particular
atribuído às construções pelos alunos e consequentemente as negociações necessárias para
resolver essas diferenças. No segundo caso, pelo forte sentimento de posse atribuído aos

96

Capítulo 7. Conclusão

objetos utilizados durante a caça e para a própria sobrevivência no jogo.
Um conceito que não foi tratado como categoria de análise, mas surgiu ao longo
dos encontros formativos foi a paisagem, ganhando maior repercussão nos encontros de
“Busca aos Biomas” e “Meu Canto”, pela riqueza dos recortes realizado pelo olhar dos
alunos sobre o espaço.
Os modos de jogo tiveram uma influência grande no comportamento dos participantes. No Modo Criativo, pela inexistência de ameaças ou desafios de sobrevivência ao
jogador, os estudantes pareceram menos agitados. Este modo demonstrou estar adequado
aos temas “Busca aos Biomas” (exploração), “Meu Canto” (criação) e “Nossa Escola”
(mapeamento e construção). No Modo Sobrevivência, os participantes estavam mais agitados, pela quantidade de situações diferentes (fome, ameaças, objetivos da atividade)
com as quais tiveram que lidar. Este modo se mostrou coerente com a proposta da “Caça
ao Tesouro” (exploração, transformação e sobrevivência). Um cenário não avaliado foi
a realização dos temas “Busca aos Biomas”, “Meu Canto” e “Nossa Escola” em Modo
Sobrevivência. Em um sentido contrário, a “Caça ao Tesouro” não teria razão de ser no
Modo Criativo, porque o principal elemento desse tema é o sistema de produção dos
blocos e instrumentos, que só existe no Modo Sobrevivência. Ainda sobre as configurações
dos mundos virtuais, vale um destaque para algumas escolhas que se mostraram muito
importantes para todos os encontros:
a) fogo amigo desligado: evitou que os alunos causassem danos uns aos outros no
jogo, direcionando a atenção deles para as construções e transformações;
b) fogo não espalha: em situações de geração de fogo (a exemplo do contato com a
lava), o fogo ficava restrito a um conjunto pequeno de blocos e não se propagava;
c) TNT não explode: foram registradas algumas tentativas de alunos colocarem
dinamites nas construções dos outros e o fato delas aparecerem mas não explodirem não só preservou as construções realizadas, como motivou discussões
sobre o respeito às construções dos colegas;
d) mostrar coordenadas: garantiu a exibição das coordenadas geográficas durante
o jogo;
e) iniciar mapa: entregava automaticamente um mapa para cada jogador ao entrar
no mundo virtual.
Devido ao caráter inovador desta pesquisa, visto que não foram encontrados outros
trabalhos investigando o potencial geotecnológico do Minecraft, seguimos uma abordagem
de maior amplitude, examinando os resultados da utilização do jogo nos quatro temas
mencionados. Ao mesmo tempo em que os resultados obtidos nos permitiram construir uma
visão abrangente sobre o Minecraft e as reflexões sobre o espaço na escola, percebemos que
uma investigação mais detalhada, dentro de cada um dos temas dos encontros realizados,
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pode trazer resultados ainda mais significativos. Nesse sentido, deixamos aqui algumas
possibilidades de investigação que surgiram no decorrer dos encontros:
a) o tema “Busca aos Biomas”, em alguns momentos, pareceu requerer atividades
mais específicas que, além de incentivar a exploração dos mundos virtuais em
busca dos biomas, pudesse estabelecer alguma relação com o meio natural. Uma
possibilidade aqui é a criação de um conjunto de tarefas relacionadas aos biomas:
encontrar e trazer uma concha do fundo mar1 , alimentar um urso polar em um
bioma gelado, encontrar água no bioma árido, dentre outras possibilidades;
b) nos encontros do tema “Meu Canto”, pela própria proposta do tema, os participantes realizaram construções individuais, suas casas. Em sua maioria, as
casas foram construídas próximas umas das outras, mesmo quando não estavam
completamente adjacentes. O encerramento do tema no segundo encontro não
nos permitiu avaliar como as construções e aquela pequena sociedade formada
pelos jogadores evoluiriam. Aponta também a possibilidade de uma mudança no
modo de jogo, de criativo para sobrevivência, após alguns encontros, buscando
as reações dos participantes quando suas construções, previamente criadas no
Modo Criativo, estiverem ameaçadas pelas incertezas do Modo Sobrevivência;
c) a “Caça ao Tesouro” poderia ter critérios mais rígidos e incluir objetivos
relacionados à cadeia de comando, como a cobrança de impostos pelo personagem
do pesquisador no jogo ou a necessidade do cumprimento de metas de produção
em um intervalo restrito de tempo. As reações dos jogadores podem gerar
reflexões sobre assuntos como trabalho, direitos e deveres, opressão e justiça;
d) as atividades do tema “Nossa Escola” apresentaram um grau de complexidade
maior, minimizando as discussões sobre o sentido particular atribuído à escola
pelos alunos. Um balanceamento entre as atividades de mapeamento e construção
livre poderia criar oportunidades de reflexão sobre expectativas e frustrações
dos alunos com relação ao ambiente escolar;
e) não foi abordado nenhum tema com construções prontas de espaços conhecidos
pelos estudantes (a vizinhança da escola por exemplo). A referência a espaços
cotidianos poderia enriquecer as reflexões socioespaciais a partir de informações
trazidas pelos participantes.
Mesmo não tendo elencadas as categorias de análise específicas para os mundos
virtuais, as características de fisicalidade, interatividade e persistência frequentemente
se entrelaçaram com as categorias estabelecidas nesta pesquisa, o que aponta para a
necessidade de um aprofundamento dessa relação em pesquisas futuras. Em linhas gerais, a
fisicalidade foi o elo com o real, lembrando aos alunos, durante o jogo, acerca dos aspectos
1

Durante a realização dos encontros, foi lançada uma atualização do jogo com biomas marinhos.
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encontrados no meio natural (gravidade, dia e noite, clima, relevo, vegetação), reforçando
questões relacionadas à sobrevivência (fome, saúde) e enfatizando as propriedades físicas e
químicas dos blocos. A persistência permitiu a continuidade das experiências vividas pelos
alunos. Ao início de cada encontro era comum perguntas como “nosso mundo ainda está
aí?”, “vamos jogar no mesmo mundo hoje?”, evidenciando a importância atribuída pelos
participantes às contruções realizadas. A interatividade foi a característica determinante
das relações sociais, tanto nos primeiros encontros, onde os jogadores podiam observar
uns aos outros para compreender onde estavam, quanto nos instantes onde prevaleceram
reflexões mais complexas sobre respeito, poder e solidariedade.
Quanto aos aspectos metodológicos, podemos tecer algumas considerações sobre
a organização dos encontros, a estrutura física das salas de aula, os instrumentos de
investigação e a abordagem do pesquisador. No tocante à organização dos encontros,
apresentaram resultados mais efetivos aqueles realizados com frequência semanal, de forma
que os participantes tivessem em mente as atividades executadas no encontro anterior. Nos
encontros de frequência quinzenal havia um esforço maior para a retomada das atividades.
Como a duração dos encontros foi pequena, esse tempo era valioso. Na estruturação da
sala de aula onde ocorreram os encontros, o que chamou a atenção foi a projeção do mundo
virtual do pesquisador. Como jogador no mundo virtual, o pesquisador podia navegar
pelas construções e dialogar com os alunos durante as atividades, com base no que estava
sendo exibido, enriquecendo as interações. A participação e implicação das professoras
responsáveis pelas turmas envolvidas na pesquisa foi de grande importância, não somente
por conciliarem as atividades em sala com as ações desenvolvidas durante a pesquisa, mas
pelo interesse em conhecer o Minecraft2 e as ações realizadas pelo pesquisador. No tocante
aos instrumentos utilizados, o registro das atividades realizadas nos mundos do Minecraft
favoreceu a análise dos resultados, pois tornou possível navegar nos mundos virtuais
utilizados mesmo após encerrados os encontros, onde foi possível observar detalhadamente
as produções dos alunos. Finalmente, quanto à abordagem do pesquisador, sentimos falta
de momentos para a consolidação das atividades. A curta duração dos encontros somada
à necessidade de resolver questões técnicas da estrutura física dos encontros (projeção,
conectividade dos tablets, compatibilidade de versões do Minecraft) acabaram implicando
na ausência de atividades para consolidação dos resultados com os alunos. O fechamento
das atividades ocorreu com um encontro ao final do semestre, com os alunos jogadores de
cada turma.
A experiência desta pesquisa com o Minecraft em sala de aula apresentou assim
um conjunto rico de resultados que incluem desde as reflexões sobre o espaço na escola
2

As professoras solicitaram a realização de uma oficina sobre o Minecraft. Apesar de não fazer parte
do escopo da pesquisa, foi realizada uma oficina de três horas com as três professoras envolvidas na
pesquisa e alguns outros professores da escola que demonstraram interesse em participar. A atividade
contou ainda com a participação de dois alunos do 8o ano que se ofereceram para atuar como monitores.
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(apresentadas no capítulo 6), passando pelas diferentes possibilidades de organização e
estruturação dos encontros e apontando um conjunto de caminhos para a evolução deste
trabalho, a partir de novas investigações. O Minecraft se afirma nesse contexto como
potencial geotecnológico, pois apresentou um vasto leque de possibilidades para discussões
sobre o espaço geográfico, vivido e representado em aparatos digitais.
Como principal resultado, destacamos o valor desta vivência junto às crianças, que
compartilharam suas diferentes visões do espaço, aquilo que somente pode ser descrito
pelos olhares ansiosos de cada participante a cada vez que chegávamos à escola para um
novo encontro. Entendemos que o caminho da cidadania é regado por experiências como
esta, que refletem uma preocupação efetiva com o desenvolvimento do outro e com uma
sociedade plena em seu sentido humano de ser.
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APÊNDICE A. Termo de Assentimento
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