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Resumo 

Os problemas ambientais trouxeram uma discussão que abrange não apenas os fenômenos 

ambientais mas o ser humano como um todo e suas relações. A interação do ser humano com o 

ambiente é entendida neste trabalho dentro de uma perspectiva social, coletiva e participativa. 

A busca por espaços que possibilitem esta discussão em sala de aula é  o objetivo deste trabalho. 

Nessa direção o jogo digital Minecraft surge como possível ferramenta, já que conta com  uma 

estrutura que pode permitir uma vivência com o ambiente dentro de um espaço virtual. Para 

relacionar os campos ambiental, tecnológico e educacional são utilizados os referenciais 

teóricos de CTSA (Ciência,Tecnologia, Sociedade e Ambiente). O trabalho busca apontar e 

analisar as potencialidades do jogo Minecraft como um espaço de interação do ser humano com 

o ambiente, dentro de uma perspectiva social, coletiva e participativa em sala de aula.  De 

acordo com os testes e análises realizados, o jogo possibilita a abordagem do tema em questão 

em sala de aula sob diferentes aspectos. A experienciação do ambiente no espaço virtual do 

jogo apresenta componentes que, quando acompanhada de um professor mediador, podem 

estimular uma reflexão crítica de suas ações e conceitos dentro de suas relações e interações. 

Palavras-chave: interação, ambiente, espaço virtual, jogos digitais. 

Abstract 

The environmental issues brought a discussion that covers not only the changes of the natural 

space but also the human being and his relations. The search for spaces that allow this 

discussion in classroom is the main objective of the present work. Towards this direction, the 

digital game Minecraft arise as a possible tool, as it has a structure that might allow experiences 

with the environment inside a virtual space. To relate the environmental, technological and 

education fields it was used theoretical references related to CTSA (Brazilian acronym for 

Science, Technology, Society and Environment – STSE in English). This article tries to point 

out and analyze the potential of using the game Minecraft as a space of interaction between 



 

 

human and environment,  

inside a social, collective and participative perspective in classroom. The tests and analysis 

made in the present work showed that Minecraft can be used as an approach to the subject of 

research. The experience inside the virtual space allows the critical reflection when under 

supervision of a mediator professor, who helps the students in this new experience.  

Keywords: interaction, environmental, virtual space, game. 

Introdução 

A relação do ser humano com os ambientes natural e social evidencia a visão basal que 

fundamenta os processos interativos. Dependendo de qual é o caráter desta visão, os processos 

interativos podem gerar tanto resultados devastadores, – como é o caso dos problemas 

ambientais – quanto positivos, – o respeito e a coletividade. Questionar e refletir quais 

pressupostos embasam a ação humana são cruciais para a educação e a cidadania.  

Este artigo propõe uma forma de trazer essas questões para dentro da sala de aula, utilizando-

se dos jogos digitais. A escolha pelo jogo Minecraft deve-se à sua grande capacidade de 

experienciação e vivência com o ambiente dentro de um espaço virtual. Objetiva-se que a partir 

desta experiência o estudante consiga agregar um número maior de elementos para 

problematizar e refletir sobre a ação humana nas suas diferentes esferas. Para isto, aponta-se 

neste trabalho as potencialidades deste jogo digital para a contribuir com esta discussão, onde 

a noção da interação humana com o ambiente seja pautada dentro de uma perspectiva CTSA 

(Ciência,Tecnologia, Sociedade e Ambiente).  

Interação do ser humano com o ambiente em discussão 

As novas preocupações em relação à complexidade dos problemas socioambientais têm 

provocado a necessidade de se rever os modelos de produção e aplicação do conhecimento, 

assim como reorientar a formação de profissionais capacitados para conduzir o processo de 

reconstrução e uma nova racionalidade (LEFF, 2009; MORIN; MOIGNE 2000). Os problemas 



 

 

ambientais são temas polêmicos e trazem consigo uma discussão que ultrapassa o meio 

ambiente e abrangendo o ser humano em suas várias interações:  social, ambiental e 

epistemológica. Esse campo é multifacetado, híbrido desde sua origem, sendo imprescindível 

uma abordagem interdisciplinar (LATOUR, 1994).  

A escola representa um espaço importante de formação para a cidadania e compreensão das 

questões socioambientais contemporâneas. Pesquisas como a de Schimidt e Ramos (2014) 

buscaram investigar como a temática ambiental era trabalhada nas escolas. De acordo com os 

resultados da pesquisa, a discussão ambiental praticada nas escolas estava atrelada a uma visão 

imediatista e comportamental. “A presença do sensacionalismo e o foco na conscientização do 

aluno para preservação da natureza e comportamentos ‘ecologicamente corretos’, representam 

a visão de EA [Educação Ambiental] incorporada ao discurso dos profissionais da educação 

atuantes na escola.” (SCHIMIDT; RAMOS, 2014, p.265). Este tipo de direcionamento revela 

a ideia de ambiente compreendida por vários professores que restringe-se à uma perspectiva 

naturalista (RAMOS, 2010) da relação do ser humano com o ambiente, em que a prática acaba 

reduzindo-se em trabalhos isolados e pontuais de cunho preservacionista.   

O presente trabalho busca um caminho diferenciado, onde o sujeito seja ativo e comunicativo, 

participando da coletividade a partir de uma racionalidade crítica (HABERMAS, 2012; LEFF, 

2009; FREIRE, 2011), ressignificando a relação do ser humano com o ambiente. O espaço 

virtual aparece como uma possibilidade de ação pois engloba um conjuntos de características 

próprias dos jogos digitais, onde a imersão do jogador pode permitir uma nova experiência de 

interação.  

Para mediar este diálogo entre diferentes esferas, a educação CTSA (Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente) é uma saída que permite trazer à tona questionamentos atuais dentro da 

sala de aula. Uma educação pautada em um enfoque CTSA permite a discussão e reflexão do 

uso e manejo da natureza e da tecnologia na contemporaneidade. Longe de ser reducionista e 

sensacionalista, trabalhar com CTSA pode auxiliar até mesmo na reflexão do estudante perante 



 

 

o “jogar” o Minecraft para a discussão da interação do ser humano com o ambiente. A visão do 

estudante em relação ao jogo, normalmente arraigada à ideia de consumo, pode servir como um 

disparador para a problematização principal. Sendo assim, trabalhando a partir da educação 

CTSA, pode-se estimular a necessidade de problematizar as relações existentes entre os 

diferentes campos, objetivando a transformação social (BARRET; PEDRETTI, 2006). 

Jogos digitais como um espaço virtual de interação 

A escola depara-se cotidianamente em sala de aula com o desafio de dialogar com o mundo dos 

jogos digitais. No cenário brasileiro, considerado o quarto consumidor mundial de jogos 

(FLEURY; NAKANO; CORDEIRO, 2014), observa-se uma grande dificuldade da escola 

incorporar os jogos digitais ao processo de aprendizagem e ensino. Quando existe algum 

contato, normalmente está dentro do campo dos jogos educativos (serious games) ou 

simuladores. Os jogos digitais comerciais acabam restringindo-se apenas ao espaço de 

entretenimento, devido, em grande parte, ao preconceito disseminado dentro do senso comum 

da educação, que usa o jargão de que os jogos “estimulam a violência e não apresentam 

conteúdos instrutivos”. Considerando que qualquer categoria de jogo apresenta grande 

potencial educacional, o presente trabalho, propõe uma concepção contrária, onde “qualquer 

jogo pode ser utilizado no espaço pedagógico, não existindo uma dicotomia entre jogos 

eletrônicos para entretenimento e jogos eletrônicos para a educação” (ALVES, 2008, p.7). 

Sendo assim, compreende-se que o foco educacional está presente na ação do próprio jogar, 

onde o estudante possui as habilidades de um jogador ativo (BITTENCOURT; GIRAFFA, 

2003).    

Os jogos digitais em um âmbito geral, permitem uma experiência de imersão por meio de 

imagens fictícias e reais, sons e narrativas, onde é possível agir e interagir com o espaço virtual. 

Alves (2004, p.370) coloca o jogo digital como um ambiente “em que a tela atuaria como um 

espelho que possibilita um novo espaço (virtual) para aprender a viver”. As ações realizadas 



 

 

pelo jogador envolvem o raciocínio lógico, a elaboração de estratégias e a interligação de 

informações. Lopes e Oliveira (2013) apontam que os jogos digitais possibilitam a compreensão 

de alguns conceitos e ferramentas (mapas, gráficos, etc) que, por vezes, não são entendidos 

pelos estudantes em sala de aula. Competências visuais, espaciais e de memória são facilmente 

aprendidos pelos jogadores de forma prazerosa e gratificante (TONÉIS, 2010).   

A opção pelo jogo digital Minecraft deve-se principalmente ao seu caráter cooperativo e 

interativo (SHORT, 2012). O jogo possui a característica de mapa aberto, onde os jogadores 

podem transitar livremente e interferir no espaço. O jogo não segue uma sequência de fatos pré-

determinados. Entretanto, existem alguns componentes que são inevitáveis: a duração do dia e 

da noite, os inimigos que aparecem ao cair da noite, a necessidade de alimentar-se e sobreviver. 

O jogo é multiplayer, sendo essencialmente cooperativo ou seja, não ocorre competição, mas 

sim uma colaboração. A interação com outros jogadores  os coloca em um mesmo ambiente 

virtual, sendo que essa conexão pode ser tanto online, onde interagem pela Internet, ou offline, 

com ambos os jogadores presentes no mesmo local físico. O jogo apresenta diferentes interfaces 

que colocam o usuário em contato com o ambiente, permitindo a interação com diferentes 

biomas (florestas, praias e montanha). 

O jogo digital Minecraft possui um modo específico para a área educacional: o MinecraftEdu. 

O jogo original foi adaptado para o ambiente de sala de aula com um direcionamento curricular 

apropriado para diferentes disciplinas e faixas etárias. A jogabilidade é simples permitindo aos 

estudantes, por exemplo, transportar, congelar, desmontar e deslocar os blocos (SHORT, 2012). 

O módulo é pago e disponibiliza além do software, alguns materiais de apoio desenvolvidos 

por Minecraft for Learning.   

Alguns trabalhos apresentam a eficácia deste jogo para o ensino de ciências dentro de diferentes 

conteúdos. Dias e Rosalen (2014) desenvolveram uma atividade de Citologia com estudantes 

do Ensino Fundamental II a partir da construção de uma célula eucariótica. As autoras indicam 

um avanço significante na compreensão e abstração dos conceitos relativos à composição 



 

 

celular (DIAS; ROSALEN, 2014). Entretanto, a utilização do software não restringe-se apenas 

ao campos das ciências exatas e biológicas. Fontes (2012) apresenta um trabalho utilizando o 

jogo para o ensino de História, onde os estudantes do Ensino Médio construíram no decorrer 

de um determinado período, diferentes cenários medievais. Ou seja, as ferramentas permitem 

uma liberdade de trabalho independente de qual seja o conteúdo.  

Existem algumas críticas relacionadas ao uso do MinecraftEdu por apresentar alguns resquícios 

de atividades escolarizadas, o que acaba perdendo no decorrer do percurso a ideia de que 

qualquer jogo pode ter potencial educativo sem necessariamente um direcionamento específico. 

Para o presente trabalho optou-se utilizar o jogo digital Minecraft comercial, buscando 

investigar as potencialidades educativas de problematização e reflexão. 

Metodologia 

O trabalho constitui-se de uma pesquisa exploratória (GIL, 1999) de levantamento onde são 

apontadas as potencialidades do jogo digital Minecraft como um espaço virtual de interação 

entre o ser humano e o ambiente. A partir do referencial teórico de CTSA, são discutidos os 

possíveis diálogos e contribuições do jogo dentro de uma perspectiva que compreenda o ser 

humano como social, participativo e coletivo (FREIRE, 2011). A fim de categorizar algumas 

potencialidades do jogo de forma qualitativa, utilizou-se alguns pressupostos da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977), mas de forma adaptada para esta pesquisa, uma vez que a própria 

pesquisadora realizou uma vivência dentro do jogo, onde foram anotados os potenciais de 

Minecraft para seu uso em sala de aula.  

Resultados  

O jogo apresenta diversas oportunidades de trabalho e reflexão em sala de aula. Os dados 

referentes, tanto as características do próprio jogo, quanto de situações observadas, estão 

descritos na tabela a seguir (Tabela 1). 



 

 

Potencialidade Descrição  

Mapa aberto Liberdade de decisão e aventura ao explorar o mapa. 

Primeira pessoa Sensação de vivencia e experienciação 

Jogo cooperativo Estimula a colaboração e o pensamento coletivo.  

Jogo de estratégia - O jogo é composto principalmente de exploração do mapa; 

- Confrontos com inimigos ocorrem apenas durante a noite. 

Liberdade de escolhas - Perfil coletivo e interacionista; 

- Perfil competitivo, individualista e consumista. 

Concepção de natureza - Espaço de recurso: ação extrativista 

- Espaço de ameaça: ação violenta 

- Espaço sustentável: ação planejada e consciente 

Sobrevivência O ser humano tem predadores. 

Humanização do 

avatar (personagem) 

Personagem tem de comer, dormir, escontrar abrigo e pode 

morrer. 

Interação Entre os personagens, animais, plantas e ambiente físico. 

Construção do espaço 

modificado 

- Oposição à natureza intocada; 

- Interferência consciente. 

Alimentação - Existe um tempo de cultivo; 

- A alimentação pode ser variada (até mesmo vegetariana). 

Interação com animais - Pode ser colaborativa ou consumista; 

- Não há necessidade de matar os animais: convivência 

pacífica até mesmo com animais selvagens (ex: lobos). 

Oposição ao 

imediatismo 

- Tempo de plantio; 

- Tempo de espera da duração da noite.  

Conteúdos envolvidos - Biologia e ecologia: relações ecológicas, composição de 

fauna e flora, biomas, meio ambiente. 

- Química: misturas, combustão, transformações químicas da 

matéria, alquimia.  

- Geografia: altitude, orientação espacial, bússola, biomas, 

urbanismo. 

- História: primeiras civilizações, nômades e sedentários. 

- Matemática: geometria e arquitetura. 

Fantasia Presença de magia, monstros e submundos. 



 

 

Estímulo à criatividade Possibilidade de realizar diferentes construções.  

Possibilidade de erro Chance de refazer para acertar através dos testes realizados. 

Conceituação de 

matéria-prima 

Necessidade de ter e manejar as matérias-primas para 

confecção de derivados. 

Localização 

espacial/tridimensional 

- Orientação espacial e memória visual. 

Inclusão e interação 

com outros jogadores 

- Jogo online e offline; 

- Jogador pode conhecer outros jogadores; 

- Jogo pode aproximar estudantes de personalidades 

diferentes em busca do bem comum onde existe a 

necessidade de negociações. 

Tabela 1: Potencialidades do jogo Minecraft 

Discussão 

As potencialidades indicadas revelam uma complexidade de caminhos existentes no espaço 

virtual do jogo analisado. Ressalta-se a gama de interações em que o jogador pode experenciar 

dentro desse contexto: ambiente natural e modificado, animais e outros seres humanos. No que 

diz respeito a interação com os espaços naturais, pode-se ressaltar a possibilidade de 

desmistificar o estereótipo de local de perigo onde a postura do sujeito está pendendo ou para 

o medo ou para a violência. O relacionamento com animais selvagens (por exemplo, os lobos) 

permite reforçar essa atitude onde existem duas escolhas: agressão ou respeito. Devido ao fato 

de o ser humano possuir predadores – no caso os inimigos – o que não ocorre na vida real, pode 

abrir para uma reflexão em relação ao olhar do indivíduo para o outro.  

Os apontamentos evidenciam o potencial do jogo no aspecto de propiciar um ambiente de 

múltiplas interações, onde a reflexão crítica ganharia lugar de evidência. Cada decisão tomada 

pelo jogador leva à determinada consequência. O fato de o jogo permitir o jogador refazer suas 

ações permite uma auto-análise significativa. Vygotsky (1999) aponta esse sentido no brincar 

de uma criança que, pode representar diferentes papéis e experimentar atitudes variadas sem 

medo de errar.  



 

 

O jogo pode ser um grande aliado nesse processo educativo de reflexão e ação, desde que seja 

mediado, neste caso, pelo professor. A partir de um processo educativo dialógico e 

problematizador, estes temas podem ser abordados e discutidos em sala de aula, de forma que 

os estudantes reflitam sobre as suas ações e interações com o ambiente (FREIRE, 2011). O 

enfoque CTSA pode interligar e permear estas discussões de forma a estimular uma ação 

consciente que leve à transformação social (BARRET; PEDRETTI, 2006). 

Considerações Finais 

Este trabalho é apenas um ponto de partida para uma série de ações a serem executadas. Como 

está situado dentro de um campo apenas teórico, necessita adentrar no ambiente escolar para 

serem analisadas todas as variáveis deste momento. Afinal, a postura aqui assumida enquadra-

se dentro de um processo de construção e reflexão coletivas. Para isto, é necessário 

compreender a realidade de cada escola, analisando quais passos tomar de forma a serem 

realmente significativos.  
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