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Título da Dissertação:  
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Resumo: 
Esta pesquisa tem como objetivo compreender os usos do aplicativo do jogo digital 
Minecraft, no cotidiano escolar, por praticantes da educação básica da Rede Municipal de 
Educação da cidade de Duque de Caxias - RJ. Amparados pelo paradigma da 
complexidade (BARBIER, R., 2007), trabalhamos na perspectiva da ciberpesquisaformação 
multirreferencial (ARDOINO, J., 1998; MACEDO, R. S., 2010; e SANTOS, E., 2014), e com 
a ideia de pesquisador implicado com seu campo de pesquisa (BARBIER, 
2007).   Dialogamos com os pressupostos da pesquisa com os cotidianos (CERTEAU, M. 
2012; ALVES, N., 2008), apoiados em dois dispositivos: o mobile game Minecraft Pocket 
Edition e dois diários de campo online, o que nos permitiu chegar aos seguintes achados: 
No seu desenvolvimento, percebemos que o uso do game, além das habilidades cognitivas 
e acadêmicas, também favorece a competição e a criatividade, bem como as relações 
sociais entre jogadores, por meio de processos interativos, dialógicos, colaborativos e 
autorais. Os conhecimentos emergentes do vivido nesta pesquisa apontaram para as 
potencialidades do Minecraft na criação de atos de currículos, que valorizem as 
experiências como possibilidades formativas.  
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