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Figura 1: Alunos-pesquisadores jogando GTA e aprendendo no NuGAME 

 

Resumo 
 

O desenvolvimento dos jogos eletrônicos produziu 

novas formas de interação entre jogadores, 

personagens e cenários. Nesse sentido, as ciências 

sociais passaram a ter nos games um novo objeto de 

pesquisa, criando o campo denominado game studies. 

Embora repleto de traços relacionados à espacialidade, 

a Geografia não se debruçou sobre esse novo objeto 

com maior atenção. Em particular, a Geografia Escolar 

tem desperdiçado a chance de aproveitar em sala de 

aula uma motivação criada pelos jogos fora dos muros 

da escola. Nosso trabalho parte desse quadro para 

verificar em que medida os jogos eletrônicos 

representam um fenômeno inteligível a partir da 

Geografia, podendo ser utilizados como uma 

ferramenta importante no ensino da disciplina.  
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1. Introdução 
 

Imagine uma atividade tão gratificante que seus 

participantes já teriam gasto coletivamente 5,93 

milhões de anos fazendo isso e que essa atividade fosse 

um jogo eletrônico. Parece impossível? Pois bem, não 

só é verdade como o jogo foi lançado em 2004 e hoje 

possui um total geral de mais de 50 bilhões de horas 

coletivas ou 5,93 milhões de anos – World of Warcraft. 

 McGonigal ao colocar esse número em perspectiva, 

observa que 5,93 milhões de anos correspondem, 

praticamente, ao momento da história em que nossos 

primeiros ancestrais ficaram de pé. Ou seja, como 

conclui a autora “por medida, já passamos mais tempo 

jogando World of Warcartf do que evoluindo como 

espécie” [McGonigal 2011:63]. 

 Claro que a conclusão da autora é um tanto quanto 

superestimada, mas é inegável o papel que os jogos 

eletrônicos desempenham nas sociedades modernas. 

Como veremos, o crescimento do mercado de jogos 

eletrônicos produziu um novo campo para ciências 

sociais [Fernandes et al. 2009; Santaella et al. 2009; 

Zanolla 2010] e em particular para a Geografia.  

 Nosso objetivo, no presente trabalho é verificar em 

que medida os jogos eletrônicos representam um 

fenômeno inteligível a partir da Geografia, podendo ser 

utilizados como uma ferramenta importante no ensino 

da disciplina. Nesse sentido, a primeira parte do 

trabalho versa sobre jogos e games; em seguida, iremos 

traçar alguns caminhos para o entendimento dos jogos 

eletrônicos a luz da Geografia; a parte final traça o 

caminho inverso, o entendimento da Geografia escolar 

a partir dos jogos tendo como referencia a experiência 

desenvolvida no Núcleo de Games, Atividades e 

Metodologia de Ensino (NuGAME) do Colégio Pedro 

II. 

 

2. Jogos e games: dois lados de uma 
mesma moeda 
 
Um conjunto indissociável de sistemas de objetos e 

ações. Para o leitor familiarizado com o debate acerca 

da Geografia e seu objeto, a frase inicial remete a uma 

definição amplamente difundida do que seria o espaço 

geográfico; para outros leitores, pode significar um 

tanto de outras possibilidades de interpretação, dentre 

as quais se inserem a definição de jogos.  

Do mais simples ao mais complexo, os jogos 

utilizam um sistema de objetos que podem ser o corpo 
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ou mesmo um pequeno fragmento de rocha, assim 

como envolvem ações que dão sentido à prática 

desenvolvida a partir daquele sistema de objetos. Os 

jogos se realizam e ganham sentido através do 

conjunto formado pelos objetos utilizados em cada 

jogo e das ações que dão sentido a ele.   

Moreira [2007] ao trabalhar as relações sociais e os 

arranjos espaciais utiliza a quadra poliesportiva como 

metáfora para explicitar sua análise. Dessa forma, 

nosso esforço aqui é caminhar no sentido inverso: 

utilizar o espaço como metáfora para explicar o que 

entendemos como jogos, e em particular, como games. 

Para Huizinga, o historiador holandês e autor do 

clássico Homo ludens: o jogo como elemento da 

cultura, publicado originalmente em 1938, o jogo 

ultrapassa os limites da atividade puramente física ou 

biológica, é uma função significante, ou seja, carrega 

um determinado sentido. Para o autor, “no jogo existe 

alguma coisa em jogo que transcende as necessidades 

imediatas da vida e confere um sentido à ação” 

[Huizinga 2012:4]. Esse sentido à ação não ocorre da 

mesma forma em todos os lugares, ao passo que uma 

mesma dinâmica desenvolvida em diferentes espaços 

pode se caracterizar como jogo em uma e não em 

outra. Para o autor, o lúdico desempenha esse papel de 

caracterização da ação como jogo. E em que um game 

se diferencia e se aproxima dessa noção de jogo? 

  A palavra game, no presente trabalho, refere-se aos 

videogames ou jogos digitais jogados em diversas 

plataformas (computadores, consoles, dispositivos 

móveis etc.). Esse tipo de jogo tem características 

próprias, que os distinguem de outras mídias, como 

defende Galisi: 

 

Um jogo é um objeto que se assemelha a 

muito outros, mas possui as suas 

especificidades; sendo assim, tem a sua 

própria metodologia de desenvolvimento. 

Ele se assemelha a um website, pelo fato de 

possuir uma interface digital e visual, mas 

um website não tem elementos fundamentais 

para o sucesso de um videogame, como 

regras e estratégias de jogos; é similar a um 

filme, pois, em muitos casos, apresenta 

cenário, personagens e roteiro, mas, até que 

se prove o contrário, o cinema é um meio 

cuja estrutura (quadro a quadro) é linear e 

cuja interação é pouco participativa, no que 

diz respeito à construção da narrativa por 

parte do usuário. Desenvolver um jogo é, 

muitas vezes, parecido com construir um 

software aplicativo, mas este é uma 

ferramenta, e o jogo é um produto de 

entretenimento e cultura” [Galisi 2009:234].    

 

Se os jogos envolvem uma dimensão lúdica a partir 

de um sistema de ações carregados de significados, os 

games fazem o mesmo, porém a partir de um outro 

sistema de objetos marcados por interfaces digitais. 

Conforme já ressaltamos em Lima [2015], os games 

produzem uma espacialidade com ressignificações na 

construção de lugares e territórios. Nesse sentido, se a 

quadra poliesportiva pode ser uma analogia para 

explicar o espaço, o espaço pode ser uma analogia para 

explicar os games.  

 
3. Uma proposta para uma leitura 
geográfica dos jogos eletrônicos  
 

A segunda metade do século XX marcou a Geografia 

pela incorporação de novas matrizes epistemológicas e 

metodológicas. Nesse sentido, novos temas foram 

apropriados como objetos de reflexão; mesmo que em 

muitos casos sem um devido aprofundamento teórico e 

conceitual, o grande ganho desse período foi arejar a 

ciência e colocar a cultura como campo também da 

Geografia.  

Essa virada cultural que não se restringiu a 

Geografia, sendo observada também em outros campos 

das ciências sociais, foi ganhando espaço através de 

duas correntes dentro do pensamento geográfico: a 

primeira relacionada ao materialismo histórico e 

dialético, de inspiração Marxista; e a segunda de base 

epistemológica da fenomenologia e da hermenêutica. 

No mesmo período, os games ganharam cada vez 

mais espaço no cotidiano; o surgimento de revistas 

especializadas, livros, programas de TV, a criação de 

um mercado de desenvolvimento de jogos com a 

popularização de outros meios, reforçam a sensação de 

onipresença dos jogos. Podemos dizer que do Pac Man 

até Angry Birds mais de uma geração foi formada com 

um joystick nas mãos.     

Fruto dessas transformações nas ciências sociais 

que passam a dar espaço para a cultura e da 

popularização dos games, os chamados game studies 

passam a tentar entender os impactos crescentes dessa 

indústria cultural. Ao discutir as diversas contribuições 

que foram sendo agregadas no entendimento dos jogos 

eletrônicos, de diferentes ramos da ciência, o 

pesquisador português Luis Filipe B. Teixeira propõe 

que a análise dos games seja feita a partir de diversas 

perspectivas. Nos termos do autor, devem ser 

consideradas as dimensões 

 

Filosófica (Fenomenologia, Hermenêutica, 

Estética,  etc.);  a Histórica  (história  dos  

jogos, história  das  tecnologias  lúdicas,  

história  das  narrativas,  etc.);  a Cultural  

(cultura  de massas, cibercultura  e  cultura  

digital,  cultural  Studies,  estudos  de  

gênero,  etc.);  a  das  Ciências  da 

Comunicação  (teoria  da  comunicação,  

Estudos  Comparativos  dos  Média,  

Genealogia  dos Média,  Cibertextualidade,  

Semiótica,  etc.);  a  Sociológica  (Estudo  

social  dos  jogos,  Media Studies,  etc.);  e  

a  Psicológica  (estudos  comportamentais,  

cognitivos,  arquetipais,  etc.) [Teixeira 

2007:5]. 

 

Chama-nos atenção o fato do autor não reconhecer 

a dimensão espacial como importante abordagem na 

compreensão dos games. Assim como existe um 
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silêncio em relação a contribuição que a Geografia 

teria para os game studies, a Geografia também fechou 

os olhos para os jogos como importante objeto de 

pesquisa. 

Em particular na Geografia brasileira, não temos 

trabalhos de maior fôlego sobre o tema, com exceções 

dos trabalhos de Alvarenga [2007] e Drummond 

[2014] que ao pautar suas análises em jogos 

específicos – GTA e Sim City – trazem importantes 

contribuições para se pensar a Geografia dos games.   

Conforme defendemos em Lima [2015], nossa 

proposta de pensar a espacialidade dos games caminha 

em três direções: 1) análise da evolução dos jogos 

eletrônicos e sua correlação com os contextos 

históricos e geográficos em que foram criados; 2) 

entendimento dos jogos como uma nova linguagem de 

representação do espaço, no sentido de uma nova 

cartografia; e 3) Impactos sócio-espaciais de um 

processo de gamificação.  

Compreender a produção dos games implica em 

entender os contextos históricos e geográficos nos 

quais eles foram produzidos, ou seja, dar a devida 

atenção à dialética da relação entre os jogos e 

contextos temporais e espaciais em que esses avanços 

técnicos se desenvolveram. Em particular para a 

Geografia existe um grande campo de trabalho dentro 

dessa perspectiva de análise; no sentido de buscar uma 

empiricização do tempo a partir da técnica, no 

enfrentamento da escorregadia relação entre o tempo e 

o espaço, conforme proposta por Santos [2006]. Nesse 

sentido, se colocam diversas questões: qual a relação 

entre o desenvolvimento da indústria dos jogos 

eletrônicos e o setor bélico-militar em diferentes 

momentos históricos? De que forma os jogos carregam 

um viés ideológico ao criar heróis e vilões que 

reproduzem disputas geopolíticas do mundo 

contemporâneo?  

Dentre os diversos jogos que trabalham dentro 

dessa perspectiva, um exemplo reforça a importância 

desse campo de análise. O jogo Black Ops, da série 

Call of Duty, lançado em 2010 ultrapassou a marca de 

23 milhões de cópias vendidas. Tendo como cenário a 

Guerra Fria, o jogador na fase inicial tem como missão 

assassinar o líder cubano Fidel Castro. Entender a 

narrativa do jogo demanda um conhecimento de 

geopolítica ao mesmo tempo em que o próprio game 

reforça a construção de uma narrativa dessa mesma 

geopolítica.  

Dando continuidade, a espacialidade dos jogos 

também demandam um entendimento desses enquanto 

uma nova linguagem de representação do espaço. A 

representação do espaço através dos jogos eletrônicos 

não pode ser vista como simples metáfora, ou mesmo 

como apolítica e não dotada de contornos da estrutura 

social em que foi produzida. Nesse sentido, a 

expressão utilizada por Jenkins [2006: 68] é muito feliz 

ao chamar os game designers de arquitetos narrativos.  

O avanço técnico, com a possibilidade gráfica de 

reproduzir espaços de maneira bastante fidedigna em 

relação ao substrato material ajudou no entendimento 

dos jogos como uma nova cartografia. Mas antes 

mesmo, durante os longos anos de produção em plano 

unidimensional e escassos recursos técnicos, a 

representação do espaço nos jogos já carregava em si 

uma intencionalidade por parte do “cartógrafo”, ou 

melhor, do arquiteto narrativo. Embora não seja 

geógrafo de formação, ou mesmo tenha intenção 

deliberada de traçar uma análise espacial dos jogos 

criados pela produtora japonesa Nintendo, Ryan nos 

traz com enorme clareza essa relação entre jogos, 

representação do espaço e intencionalidade. 

Analisando o jogo Super Mario Bros, esse autor 

menciona que 

 

Uma das maiores mudanças estava no 

cenário: todas as versões anteriores dos 

jogos do Mario tinham um pano de fundo 

preto, o melhor para deixar as cores mais 

vibrantes. A maioria dos jogos seguia essa 

regra, mas Super Mario Bros se dava num 

dia lindo de sol, sob um céu azul como o 

horizonte de Montana. Algumas nuvens 

espalhadas e montanhas distantes (as nuvens 

e arbustos eram, na verdade, a mesma 

imagem fofa pintada de branco ou verde) 

foram criadas para dar uma sensação de 

abrangência, de que esta terra bidimensional 

realmente existia. Numa só palavra, era um 

cenário feliz. [Ryan 2006:105]  

 

 A passagem acima é rica de elementos para 

caracterizar essa “cartografia” criada pelos games. 

Primeiro temos a associação por parte do autor entre a 

representação do cenário e sua cidade natal, onde o céu 

azul de Super Mario é percebido como o céu de 

Montana.  Em seguida, temos a construção do cenário 

com diversos elementos criados pelos arquitetos 

narrativos para construir a ideia de felicidade através 

do espaço representado. Outro exemplo que nos parece 

bastante significativo da relação entre representação do 

espaço através dos jogos e intencionalidade é são os 

games da série Fifa da produtora Electronic Arts. 

 Um dos jogos mais populares dentre os jogos de 

esporte, a franquia Fifa se notabilizou nos últimos anos 

não só pela riqueza gráfica na representação de 

jogadores e estádios, mas também pela jogabilidade 

que remete o jogador a diversas situações do esporte. 

Em sua versão Fifa 13, seus arquitetos narrativos se 

preocuparam em colocar como cenário o país ícone do 

esporte, o único pentacampeão de futebol – o Brasil. 

Para representar um espaço que fosse inteligível para 

diversos jogadores ao redor do mundo, foram 

elencados alguns marcos na paisagem do país que 

extrapolam as fronteiras nacionais e nesse sentido, as 

favelas ganhavam lugar de destaque na representação 

(ver figura 2). Já em sua versão Fifa World Cup 2014, 

existiam outros interesses na representação do espaço 

construída no jogo. Embora o cenário continuasse 

sendo o Brasil, as favelas não tinham o mesmo apelo 

que na versão Fifa 13. Nesse sentido, as favelas não 

representavam marcas na paisagem condizentes com 

um evento do tamanho de uma copa do mundo de 

futebol, pelo menos não para seus idealizadores. 

 A Copa do Mundo no Brasil representou a remoção 
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de 4.772 famílias, somente na cidade do Rio de 

Janeiro; a remoção não foi apenas material, foi também 

simbólica, e o espaço representado nos games é 

bastante ilustrativo nesse sentido. 

 

 

 
Figura 2 – Fifa 13 e Fifa World Cup 2014 

 

Por fim, a expansão dos games e do processo de 

gamificação1 resultou em novas possibilidades de 

interação com o espaço mediadas pelos jogos 

eletrônicos. Por isso, na Geografia, essa gamificação 

merece um olhar mais atencioso pela sua capacidade 

de criar novas identidades, sentimentos de lugar ou 

mesmo criação de novas territorialidades calcadas 

nesse processo.  

 O trabalho de Drummond percorre essa 

possibilidade. O autor ao explorar o jogo SimCity 4 

conclui que  

Enquanto um simulador, o jogo atribui uma 

causalidade para cada movimento/ação 

realizada, logo, a quantidade de regras 

diretas aumenta significativamente e o 

jogador precisa obrigatoriamente conhecê-

las, do contrário, nem mesmo consegue 

começar a jogar.  Nesse sentido, sua 

territorialidade virtual ganha importância, 

pois o jogador está mais cerceado pelas 

regras desse espaço virtual. [Drummond 

2014:112] 

 

O autor revela uma sensibilidade que levou outros 

campos a reconhecer a transformação na leitura de 

mundo a partir do processo de gamificação. Não é raro 

ver entre jornalistas esportivos a caracterização de uma 

                                                 
1 O termo gamificação compreende a aplicação de 

elementos de jogos em atividades de não jogos [Fardo 

2013]. 

“geração Playstation”2 como um grupo social cujo 

significado atribuído aos esportes tradicionais tem nos 

jogos eletrônicos um importante mediador. Assim 

como os jogos buscam representar, em alguns casos, 

dinâmicas sociais concretas, essas mesmas dinâmicas 

são influenciadas por esses jogos.  

Essa dialética entre espaço e representação é um 

campo ainda pouco explorado pela Geografia. Nela 

reside a possibilidade de verificar em que medida o 

processo de gamificação altera nossa percepção e 

produção do espaço. 

Vejamos como essa geograficidade dos games pode 

ser trabalhada com os alunos pela Geografia Escolar. 

 

4. Videogames, Geografia e Ensino 
 

Imagine uma situação onde o aluno passa mais de 8 

horas por dia tentando resolver um problema, mesmo 

com todos os atrativos que teoricamente poderiam 

afastá-lo dessa tarefa. Agora imagine que ele paga 

valores elevados para ter o direito de se colocar nessa 

posição e que quando não consegue solucionar, não 

hesita em procurar ajuda para desvendar a questão, 

buscando outros interlocutores. Pois bem, essa situação 

ocorre quotidianamente e infelizmente não é na escola. 

A indústria dos jogos eletrônicos tem criado um dado 

que as escolas, em sua maioria, têm dificuldade para 

incorporar ao seu cotidiano. A situação ilustrada acima 

traz implícito um ponto importante: os jogos 

eletrônicos são ferramentas de aprendizagem [Lima 

2015]. Eles, segundo a literatura educam de alguma 

forma: seja no sentido de reforçar práticas inadequadas 

como o consumo [Cabral 1997]; ou para a violência 

[Aguiar 2002], ou para o entendimento da história 

[Arruda 2011]. De uma forma ou de outra, nos últimos 

anos essa dimensão pedagógica dos jogos eletrônicos 

vem ganhando espaço dentro da Academia e 

infelizmente, não vem ganhando eco nas salas de aula.  

Como então criar pontes entre uma atividade que o 

aluno pratica intensamente em casa – jogar - com uma 

atividade que ele pratica pouco na escola – aprender? 

Simples: aprender jogando. A resposta parece simples, 

mas sua execução é complexa e cheia de obstáculos.   

Um dos grandes obstáculos para inserir os jogos 

eletrônicos como ferramentas pedagógicas no ambiente 

escolar é desconstruir alguns mitos sobre o tema. Em 

sua maioria o discurso produzido em relação aos 

games se resume a problemática do vício, da violência, 

dos transtornos de atenção, dentro daquilo que Triclot 

[2014] aponta como uma atmosfera de pânico moral. 

Mattar [2010] lembra que no início, os estudos 

sobre os efeitos da televisão em crianças e jovens 

também privilegiaram a questão da violência. 

Entretanto, ao partir dessa premissa, considerando as 

                                                 
2 Ver o 

https://twitter.com/MauroCezarESPN/status/46197645

2054122496 e 

http://blogdoneto.blogosfera.uol.com.br/2014/01/13/ag

radando-da-turma-do-capotao-a-geracao-playstation/  
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máquinas como produtoras de comportamentos, 

desconsideram-se as outras variáveis que atuam em 

paralelo, seja no sentido de reforçar esses 

comportamentos ou mesmo negá-los por completo. 

Esse fetichismo da técnica produz leituras simplistas 

que se difundem amplamente no senso comum e em 

muitos casos, criam obstáculos para utilizarmos os 

games como práticas de ensino.  

Como observa Mattar [2010] além da resistência 

natural da escola em lidar com o novo, muitas das 

informações que recebemos sobre games vêm de 

pessoas que não jogam. Ainda de acordo com o autor, 

é importante notar que games ainda são considerados 

pela sociedade formas culturais ilegítimas e triviais, 

não sendo posicionados no mesmo nível de filmes, 

livros, músicas etc. 

Partindo desse desafio, no início de 2015, foi criado 

no Colégio Federal Pedro II o NuGAME - Núcleo de 

Games, Atividades e Metodologia de Ensino 

(www.nugame.org) com a proposta de levar os games 

para dentro da escola como ferramenta de ensino. 

Desde o início, dois pontos eram balizares na 

construção de um espaço com esse propósito: a) o 

objetivo não era criar um espaço para abrigar uma 

turma inteira do ensino regular e; b) a produção de 

pesquisas no interior do núcleo seriam mediadas pelos 

professores responsáveis e pelos alunos.  

Embora os games sejam uma prática amplamente 

difundida entre os jovens, e não apenas entre eles, 

existem aqueles que não se interessam por essa 

atividade. Nesse sentido, gamificar uma atividade 

poderia acabar afastando um aluno das habilidades que 

pretendem ser desenvolvidas no NuGAME. Participar 

do núcleo deveria ser uma opção para os alunos 

interessados e não uma imposição institucional. O 

segundo ponto se deve a preocupação de reconhecer 

que os alunos, em alguns casos, possuem um domínio 

maior não só do acervo de jogos, como das habilidades 

trabalhadas nos games. Reconhecer isso e dar a eles o 

papel de mediador na construção de uma metodologia 

que utilize os videogames como ferramenta de ensino, 

inverte o papel usual do professor como mediador na 

sala de aula.  

Tendo como referência esses dois pontos foram 

selecionados alunos-pesquisadores do ensino básico (8º 

e 9º anos do Ensino Fundamental II) para participarem 

do núcleo.  

Importante destacar que os jogos utilizados para as 

pesquisas no NuGAME são os chamados jogos 

comerciais, os quais são produzidos para atingirem o 

maior número possível de consumidores e mesmo 

apresentando dimensões pedagógicas em sua relação 

com o consumidor, essa não é no sentido stricto senso 

de uma pedagogia escolar [Gularte 2010]. Essa 

ressalva é importante tendo em vista a quantidade de 

trabalhos já realizados em diversas escolas sob a tutela 

dos chamados jogos educativos. Embora seja inegável 

o ganho de participação por parte dos alunos através de 

jogos desse gênero no ambiente escolar, eles 

apresentam algumas limitações importantes: são jogos 

de orçamento reduzido se comparado aos jogos 

comerciais, o que acarreta uma perda do componente 

gráfico e musical que não pode ser desconsiderada em 

uma sociedade cada vez mais imagética; são em sua 

maioria monotemáticos e não despertam nos alunos 

interesses para além da sala de aula e por fim, e mais 

importante, não fazem parte do cotidiano dos alunos. 

Em outros termos, os jogos escolhidos em sua maioria 

fazem parte do grupo de games considerados como 

vilões na formação dos jovens. 

O uso desse tipo de jogo só foi possível através da 

colaboração da direção da escola e dos responsáveis 

dos alunos-pesquisadores, que assinaram um termo 

autorizando a utilização de games, independente da 

faixa etária, com fins pedagógicos dentro do 

NuGAME.     

Selecionados os alunos-pesquisadores, começou o 

trabalho no sentido de desenvolver uma metodologia 

que permitisse a construção de um espaço onde games 

e ensino fossem a tônica dos objetos e ações 

desenvolvidos. Embora não seja para trabalhar 

conceitos da Geografia, o trabalho de Arruda [2011] 

traz um indicativo de caminho ao utilizar uma gama de 

jogos, como Age of Empires, Civilization, Rome, Total 

War e outros para trabalhar conceitos-chave da 

História: democracia, totalitarismo, monarquia. 

Buscando trilhar caminho semelhante, elencamos três 

linhas de trabalho para utilizarmos os jogos eletrônicos 

para trabalhar conceitos chaves da Geografia: 

 

a) Assassins Creed e a paisagem: através da série de 

jogos da série buscamos com os alunos verificar de que 

forma as paisagens representadas no jogo, referentes a 

outros momentos históricos (Jerusalem em 1191 ou a 

Paris da Revolução Francesa), estariam hoje. O que 

mudou na paisagem? Ainda existem marcas na 

paisagem que permanecem inalteradas? Quais os usos 

dessas marcas que não foram alteradas? O jogo ajuda a 

visualizar as rugosidades no espaço?  

 

 

 
Figura 3 – Assassins Creed (2007) com a reprodução de 

Jerusalém em 1191 no jogo e imagem de Jerusalém hoje 
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b) GTA e a organização interna da cidade: o objetivo é 

andar pela cidade de Los Santos e perceber diversos 

processos representados, tais como: segregação sócio-

espacial, organização interna da cidade e outros. A 

cidade fictícia de Los Santos, baseada em Los Angeles, 

é um rico laboratório para trabalhar a Geografia 

Urbana com os alunos. Onde encontramos processos 

de auto-segregação em Los Santos? E segregação 

imposta? Qual a localização dessas áreas em relação ao 

CBD (Central Business District)?  

 

 

 
Figura 4 – GTA V (2013) diferentes processos de 

segregação sócio-espacial observados em Los Santos 

 

c) Street Fighter e construção de cenários geográficos: 

o jogo possui diversos símbolos no seu cenário 

relacionados ao momento histórico em que foi criado. 

Nessa linha de trabalho, o objetivo é jogar e mapear a 

paisagem identificando a forma como os elementos de 

cada país foram representados. Qual a ideia transmitida 

no cenário do personagem brasileiro Blanka? Como a 

URSS era representada no contexto da Guerra fria? 

 

A utilização de games na escola é uma estrada com 

vários caminhos e fluxos. Podemos dizer que as linhas 

de pesquisa representam a relação mais íntima dentro 

dos objetivos propostos, porém em paralelo outras 

atividades, com menor interação entre games e ensino, 

estão sendo desenvolvidas no NuGAME. Uma delas 

merece ser destaca por permitir que mesmo professores 

que não joguem videogame possam desenvolver com 

seus alunos essa atividade. 

Imagine você chegar em uma festa onde não 

conhece ninguém. Provavelmente você vai se sentir 

desconfortável e um pouco deslocado. Ver um rosto 

conhecido vai ajudar a “aliviar a tensão”. Imagine 

sentar para fazer uma prova, o que geralmente é um 

momento tenso, e encontrar um rosto conhecido na 

prova. Isso não traria um certo alívio? Pensando nisso, 

foi desenvolvida uma dinâmica com os alunos do 

NuGAME onde eles deveriam formular questões de 

diversas disciplinas para as avalições formais, 

tradicionalmente elaboradas pelos professores, 

utilizando os jogos de videogame como 

contextualização nas questões. Embora não envolva 

um processo de gamificação, essa atividade revelou a 

importância de transferir a mediação para os alunos 

dentro dos objetivos de criar um diálogo entre game e 

ensino.  

Pioneira no país no debate sobre jogos e ensino, 

Alves ressalta as comunidades de aprendizagem que se 

formam em torno dos jogos. Para a pesquisadora 

A aprendizagem que é construída em 

interação com games não é mera cópia 

mecânica das situações vivenciadas, mas 

uma resignificação que os jogadores fazem 

das imagens e ações presentes nos conteúdos 

dos jogos eletrônicos mediante seus modelos 

de aprendizagem construídos ao longo de 

sua estruturação como sujeitos. [Alves 

2005:118] 

 

Assim como cada jogador terá um olhar sobre o 

jogo, diversas leituras daquele espaço representado nos 

games serão possíveis. Embora a elaboração de 

questões seja destinada às avaliações formais, a sua 

dinâmica de construção pelos alunos-pesquisadores do 

NuGAME atua dentro do exposto na passagem acima, 

mas em sentido inverso, possibilitando uma 

ressignificação dos conteúdos a partir dos jogos feita 

pelos próprios jogadores.  

 
5. Game over ou continue?  

A proposta do trabalho em tela era de trazer para o 

debate alguns pontos para se pensar a relação entre 

games e ensino. O debate sobre videogame e ensino 

nos é bastante caro, pois como ressalta Zanolla [2010] 

se os educadores se alienarem do debate, ele será feito 

por pesquisadores de outras áreas.  

As atividades desenvolvidas no NuGAME até o 

momento nos permite concluir que os chamados jogos 

comerciais carregam uma rica Geografia e negligenciá-

la é mais do que desconsiderá-la como uma ferramenta 

de ensino, mas também desconsiderar o espaço e sua 

diversidade. Se o espaço metaforicamente pode ser 

entendido como uma quadra poliesportiva, 

desconsiderar os games é retirar da quadra o jogo mais 

divertido e mais praticado por muito dos alunos. Ou 

ainda, é utilizar a quadra não em suas múltiplas 

possibilidades de práticas esportivas e sim para sentar 

no chão e jogar jogos de tabuleiro. 

No Brasil, o primeiro Atlas foi publicado em 1868. 

Trata-se do Atlas do Império do Brasil, de Candido 

Mendes de Almeida, e foi destinado aos alunos do 

Imperial Colégio Pedro II [Aguiar, 2004]. Passados 

quase 150 anos, a primeira experiência de um núcleo 

voltado para o ensino básico utilizando videogame 

como uma nova cartografia surge na mesma escola, e 

se hoje quase todas as instituições de ensino utilizam 

um Atlas, a proposta do NuGAME é pensar uma 

metodologia na qual em um futuro não muito distante 

outras escolas possam utilizar os games como 
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ferramenta de ensino capaz de ajudar na leitura e 

reconstrução do espaço à luz da Geografia.  
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