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RESUMO:  
O papel do educador neste milênio aponta para uma nova tendência, a de saber utilizar as 
tecnologias e recursos pedagógicos no intuito de atender as expectativas e necessidades dos 
jovens que nascem e crescem cercados de aparatos tecnológicos. Os integrantes dessa geração 
aprendem desde cedo a operar um computador, acessar a internet e se comunicar com pessoas 
geograficamente distantes por meio de chats, blogs e comunidades virtuais, adaptando-se 
facilmente a um mundo de novidades e de informações que se modificam rapidamente nessa 
sociedade líquido-moderna. Este artigo apresenta as redes sociais e os jogos existentes em 
ambientes online como contribuintes para ação pedagógica sintonizada com os tempos atuais 
e promotoras de aprendizagem.  
Palavras-Chave: Redes sociais, jogos online, comunicação. 
 
 
ABSTRACT:  
The role of educators in this millennium directs to a new trend, the usage of technology and 
learning resources in order to meet the expectations and needs of young people who were 
born and grow up surrounded by technological devices. The members of this generation learn 
at early age to use computers, access the internet and communicate with geographically 
distant people by chats, blogs and virtual communities, easily adapting themselves to a world 
of news and information that change quickly. This article presents the social networks and 
games available online as contributors to pedagogical actions that promote learning in tune 
with the present time. 
Key words: Social networks, online games, communication. 
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Introdução 

 

O grande desafio do educador do século XXI é despertar o interesse dos jovens para o 

aprendizado em sala de aula, ampliando a comunicação, ousando na criatividade e em novos 

formatos a serem experimentados. Pelo fato de vivermos em uma era na qual as diferentes 

tecnologias estão presentes em todas as esferas sociais, o acesso às informações disponíveis 

em rede foi ampliado e facilitado no formato de: textos, links, vídeos, áudios e imagens, 

criando um leque de possibilidades quanto ao seu uso no campo educacional e social trazendo 

à tona ferramentas auxiliares para a formação do sujeito. 

Essa velocidade com que as informações trafegam e se transformam na grande rede 

chamada internet vem provocando mudanças na maneira como nos relacionamos com nossos 

pares, quer seja no campo social, no ambiente educacional ou mesmo no mercado de trabalho, 

exigindo cada vez mais das pessoas uma melhor adaptação às constantes modificações 

exercidas em nosso meio.  

Os jovens frutos dessa sociedade líquido-moderna (BAUMAN, 2007) compreendem o 

mundo sob uma ótica dinâmica, interativa e tecnológica, em que tudo se transforma 

rapidamente, conectando-se a conteúdos não lineares, participando de jogos interativos, 

fazendo cópias de filmes e músicas dispostos na web, além de criarem seus próprios sites, 

vídeos, blogs, fotologs, e alimentarem suas comunidades virtuais.  

O papel do educador tornou-se mais complexo, pois já não basta transmitir conteúdos 

para seus alunos, visto que eles não são meros receptores, sendo sujeitos críticos, 

participativos e questionadores. Sendo assim, o professor necessita comunicar-se de uma 

forma diferente do qual está acostumando, numa linguagem digital, dinâmica e interativa, 

redefinindo assim as relações entre o conteúdo a ser transmitido, sua conduta em sala de aula 

e a maneira como ele lida com as tecnologias, procurando extrair o melhor dos recursos 

midiáticos que se encontram à sua disposição, proporcionando aos seus alunos uma melhor 

aprendizagem (KENSKI, 2007). Cabe então aos educadores, se apropriarem das tecnologias 

de informação e comunicação no intuito de ampliar as possibilidades experimentais em um 

ambiente educacional configurando assim novos modelos de ensino. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação potencializando as ações 

 

Desde o início da humanidade nós, seres humanos, procuramos desenvolver meios 

necessários para nos comunicarmos, a exemplo do uso de gestos, sons e desenhos feitos nas 
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paredes das cavernas, ossos, pedras e peles de animais, evoluímos para um processo de escrita 

em argila, sendo posteriormente transferidas para o papiro, evoluindo para o pergaminho e 

por fim para o papel. (KENSKI, 2007) 

No decorrer dos anos, ocorreu uma grande revolução no modo das pessoas se 

comunicarem, tendo como destaque a invenção da imprensa e utilização de tipos móveis 

reutilizáveis de Johannes Gutenberg, sendo possível produzir e propagar livros de maneira 

mais ágil tornando-os de fácil acesso à população. Daí por diante, o homem não parou de 

buscar novas formas para se comunicar, desenvolvendo outros meios de comunicação como o 

telégrafo, jornal impresso, carta, telefone, rádio, televisão, computador, entre tantos outros, 

ampliando com isso o acesso a informação.  

A chegada do computador pessoal, começou a mudar a maneira das pessoas realizarem 

suas atividades, ocorrendo digitalização de documentos e simplificação nos trabalhos, 

adquirindo com isso maior agilidade e melhor forma de armazenamento, sendo necessário 

uma rápida adaptação as tecnologias emergentes. Pouco tempo depois, no início da década de 

90, eis que surge a internet, seu propósito original era ser utilizada para fins militares, sendo 

posteriormente empregada como importante meio de comunicação acadêmica, e assim aos 

poucos foram sendo desenvolvidos sites informativos e de pesquisas facilitando a troca de 

informações na rede. Devido seu rápido desenvolvimento já é possível encontrar no 

ciberespaço páginas e páginas de conteúdos com uma estrutura dinâmica, de fácil 

manipulação, sempre passível de atualização sem um tempo pré-determinado, tornando o 

conhecimento acessível a todos. Sua utilização se tornou tão presente na vida das pessoas, que 

elas passaram a se comunicar mais intensamente nesse universo online, por meio de uso de 

correio eletrônico (e-mail), fórum, bate-papo (chat), blogs, redes sociais e jogos, ampliando 

seus relacionamentos e redes de interesse. 

Todas essas transformações ocorridas em nosso meio social, decorrentes também da 

inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), acarretaram mudanças 

profundas na educação, na sociedade e na preparação do profissional para o mercado de 

trabalho, ampliando o diálogo entre os pares e sua formação. Um bom exemplo de sua 

utilização são os cursos ofertados a distância, sites e softwares educativos, bem como outras 

ferramentas desenvolvidas com características voltadas à realização de trabalhos coletivos e 

colaborativos, tanto no campo acadêmico quanto no mercado de trabalho. 

Estudar a distância no Brasil não é algo tão novo, seu início oficial se deu em 1904 com 

a instalação das Escolas Internacionais, realizando cursos por correspondência, tendo como 

público alvo pessoas que buscavam emprego no setor do comércio e de serviços. (LITTO, 
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FORMIGA, 2009). Com o passar do tempo as Tecnologias de Informação e Comunicação 

foram evoluindo até alcançar o ciberespaço, potencializando uma formação sem fronteiras, 

flexibilizando o fator horário e deslocamento permitindo assim que pessoas que possuem 

pouco tempo em sua rotina diária ou que moram em locais geograficamente distantes passem 

a ter acesso, derrubando barreiras sociais e culturais.  

 Essa modalidade ainda precisa de ajustes, tanto é assim que sua regulamentação efetiva 

só veio ocorrer em 1996, por meio do artigo 80 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro do referido 

ano, seguidos posteriormente por outras leis e portarias normativas, possibilitando com isso, a 

realização de cursos bem regulamentados visando maior qualidade no ensino. 

Com a expansão das TICs foi possível realizar, em 1996, os primeiros cursos por meio 

de videoconferência e, em 1997, as universidades juntamente com os centros de pesquisa 

públicos e privados passaram a desenvolver ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), e 

ofertar cursos de pós-graduação lato sensu, dando passos importantes para a consolidação da 

Educação a Distância no Brasil. Esta ainda é observada com certa desconfiança por parte de 

alguns alunos e educadores, mas aos poucos essa visão tem se modificado, e feito com que 

muitas pessoas optem por essa modalidade. 

Segundo o Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (AbraEAD, 

2007), mais de 2,2 milhões de brasileiros participaram de cursos a distância em 2006, e dados 

mais recentes extraídos deste mesmo anuário em 2008, apontaram um crescimento de 0,3 

milhões de estudantes no ano de 2007. O que nos leva a crer que há uma tendência muito 

forte de expansão nesta modalidade de ensino, apesar de saber que essa tecnologia ainda não é 

uma realidade disponível a todo cidadão brasileiro.   

A cada dia vêm surgindo novos aplicativos e ferramentas no ciberespaço que atraem os 

jovens, o desafio do professor em sala de aula tem sido se apropriar de alguns desses 

softwares com o propósito de trabalhar os conteúdos de forma dinâmica e interativa, 

formando cidadãos mais autônomos e críticos. Como afirma Kenski (2007, p.66-67): 

 

As TICs e o ciberespaço, como um novo espaço pedagógico, oferecem 
grandes possibilidades e desafios para a atividade cognitiva, afetiva e social 
dos alunos e professores de todos os níveis de ensino, do jardim-de-infância 
à universidade. Para que isso se concretize, é preciso olhá-los de uma nova 
perspectiva. Até aqui, os computadores e a internet têm sido vistos, 
sobretudo, como fontes de informação e como ferramentas de transformação 
dessa informação. Mais do que caráter instrumental e restrito do uso das 
tecnologias para a realização de tarefas em sala de aula, é chegada a hora de 
alargar os horizontes da escola e de seus participantes, ou seja, de todos. 
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Um bom exemplo seria o uso de Blogs, que em sua estrutura inicial tinha o propósito de 

ser um diário virtual, só que aos poucos foram sendo adotados por educadores, por ampliarem 

o campo das informações, serem de fácil manipulação e de uso versátil, sendo possível inserir 

vídeos, textos, adicionar fotos, hiperlinks, podcasts3, gadgets4 e artigos pessoais.  

Dentre tantos blogs voltados ao campo educacional optamos por exemplificar três deles. 

O primeiro é o blog do professor Mestre Fernando Pimentel que posta textos, vídeos e 

novidades relacionadas à Educação a Distância (http://fernandoscpimentel.blogspot.com/). O 

segundo exemplo é o blog do professor Doutor José Manuel Moran que traz temas 

diferenciados como educação, tecnologia e inovação (http://moran10.blogspot.com/). O 

último blog aqui citado foi elaborado no intuito de apresentar o uso de Podcast na Educação, e 

lançado no 7º Seminário Nacional ABED de Educação a Distância (SENAED) em 2009, 

contendo entrevistas, informações sobre o evento e divulgação de cases, todos no formato de 

Podcast (http://senaed2009.blogspot.com/). Como podemos ver, o blog é uma ferramenta 

versátil, capaz de abordar temas interessantes em formatos variados, com a vantagem de 

poder ser administrado por mais de um usuário, permitindo assim a construção de espaços 

para realização de trabalhos em sala de aula e debates sobre diferentes temas de estudo.   

Outro recurso interessante é o Google Docs, que é um pacote de aplicativos do Google 

baseado em AJAX5 e funciona totalmente online, oferecendo funções semelhantes ao 

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) e Open Office, permitindo a realização de 

trabalhos de forma colaborativa, em computadores distintos e em tempo real, bastando para 

isso que os integrantes estejam online. (MERCADO, 2008) 

Como pudemos observar, as Tecnologias de Informação e Comunicação vêm se 

ampliando e modificando em um ritmo acelerado, criando um universo de possibilidades no 

campo educacional, se utilizando de ferramentas que antes só eram aplicadas na área social, 

como é o caso dos diários virtuais (blogs), dos microbloggings como Twitter e Jaiku, das 

páginas de internet e dos chats. No entanto, é preciso perceber que os jovens dessa geração 

adquirem desde cedo uma linguagem digital, implicando com isso que os professores se 

apropriem de alguns desses aparatos tecnológicos, procurando abordar outros campos de 

saberes utilizando ferramentas colaborativas, explorando redes sociais e jogos digitais no 

intuito de extrair desses recursos novas formas de aprendizagem. 

                                                 
3 É uma forma de divulgação de programas de áudio pela Internet, que permite aos usuários acompanhar sua atualização em tempo real, 
gravados em qualquer formato digital (MP3 principalmente), e ficam armazenados em um servidor na internet. 
4 É uma nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para melhorar uma aplicação ou um 
serviço Windows ou Web. 
5 É o uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, providas por navegadores, para tornar páginas Web mais interativas com o 
usuário. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 6 

Redes sociais, e suas aplicabilidades em um contexto educacional 

 

A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo 
introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede. 
(CASTELLS, 2002, p. 17) 

 

A introdução da internet na sociedade permitiu que aos poucos as pessoas fossem 

construindo novos laços de amizade, dentro de um ciberespaço por meio de salas de bate-

papo, sites de relacionamentos e grupos de discussões, tornando-se um grande ponto de 

encontro, um canal de troca de idéias e de busca por conteúdos. Com o avanço das TICs em 

nosso meio, essas relações foram potencializadas, subdividindo grupos sociais com mesma 

linha de interesses e ideologias em um ambiente online, ampliando a comunicação, interação 

e compartilhamento de conteúdos entre seus membros, sendo denominada de redes sociais.  

Deixemos claro que este termo não surgiu com as tecnologias, segundo Franco (2008, 

p.117) “rede social existe desde sempre, ou seja, desde que existem seres humanos se 

constituindo como tais na relação com outros seres humanos”, o que mudou em nosso meio 

foi o ambiente no qual tem se firmado essas relações, que passou a ser virtual, ampliando 

assim a redes de amigos gerando com isso uma nova ordem social.  

As redes sociais existentes na internet juntamente com as ferramentas de comunicação 

mediadas por computador (CMC) vêm crescendo em nosso país, sendo cada vez mais 

utilizadas por jovens e adultos em seu dia a dia, no entanto, ainda são pouco exploradas em 

sala de aula, pois no âmbito geral não são consideradas como possíveis ferramentas de auxílio 

na área de educação, tendo seu acesso vetado na maioria das escolas, faculdades e 

universidades. (RECUERO, 2010) 

Essa questão necessita ser amplamente discutida no ambiente educacional, pois o uso 

dessas ferramentas contribui com o processo de formação do sujeito, visto que favorece a 

comunicação entre duas ou mais pessoas, auxilia na troca de informações, na pesquisa e no 

desenvolvimento de trabalhos coletivos realizados de forma colaborativa nas diversas áreas 

do conhecimento, sem contar que estão cada vez mais simples de se utilizar, possibilitando o 

manuseio sem grandes dificuldades, de forma intuitiva, ampliando assim suas habilidades.  

No Brasil, na última pesquisa realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR (NIC.BR) em 2009, foi possível observar o grau de evolução dos usuários quanto 

às habilidades adquiridas em relação ao uso da internet, gerando um gráfico comparativo no 

período entre 2005 e 2009, apresentado logo abaixo: 
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Participaram dessa pesquisa em 2005, 8.524 pessoas, em 2006 foram 10.512, no ano 

seguinte 17.000, em 2008, 16.940 e por fim em 2009, 16.854 entrevistados. Como pudemos 

ver, gradualmente foram ocorrendo pequenas evoluções, tendo como destaque o aumento de 

uso de mecanismos de busca de informações e o envio de e-mails anexados. Já no gráfico 

seguinte é apresentado o desenvolvimento de atividades com diferentes ferramentas de 

comunicação por região, tendo como destaque a participação em sites de relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Habilidades relacionadas ao uso da internet (%) - Percentual sobre o total da população 
Fonte: NIC.BR 
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       Gráfico 2: Atividades desenvolvidas na internet – Comunicação (%) -  Percentual sobre 9.747 entrevistados. 
 Fonte: NIC.BR– set./nov. 2009. 
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Segundo dados coletados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC.BR) em 2010, “os usuários de redes sociais passaram de 21,9% para 

67% entre 2005 (início da pesquisa) e 2009 (último dado disponível)”, é um crescimento 

considerado grande ocorrido em um curto período de quatro anos, basta para isso 

compararmos o uso de blogs nesse mesmo período, que foi bem mais tímido, segundo esse 

mesmo órgão de pesquisa, passando de 10,2% para apenas 16%. 

E o que será que atrai os olhares e interesses de tantos jovens e adultos em relação aos 

sites de relacionamentos e criação de suas redes sociais em ambientes online? Com a 

evolução do WWW (World Wide Web), as páginas da internet deixaram de ser estáticas e 

passaram a ser dinâmicas, com uso de hiperlinks, arquivos em flash, apresentação de vídeos, 

áudios, imagens animadas, jogos, salas de bate-papo, webrádio, entre tantos outros 

aplicativos. Embalados pelo fluxo de informações e pela gama de possibilidades geradas na 

internet, foram lançados quase que ao mesmo tempo, em 2004, os sites de relacionamentos 

Orkut e Facebook, no qual tinham como proposta inicial agregar amigos, ampliar seus 

relacionamentos, compartilhar comunidades de interesses e fotos. Esses ambientes deram tão 

certo que seus desenvolvedores foram aprimorando cada vez mais seus recursos e 

funcionalidades, permitindo a inserção de vídeos, a adição de apps (aplicativos), chats, blogs, 

enquetes e jogos sociais dentro de seus sites de relacionamentos, gerando assim uma maior 

interação entre amigos. 

Um bom exemplo dessa versatilidade é a rede social Ning, que possibilita gerar dentro 

dessa plataforma outras redes sociais, sejam elas fechadas, abertas ou semi-abertas, 

implicando com isso que novos membros só poderão participar com a devida aprovação do 

seu criador ou moderador da rede. Isso torna esse espaço muito favorável para o campo 

educacional podendo gerar um rico ambiente de aprendizagem, no qual cada sujeito inserido 

nele, além de participar de uma rede de seu interesse, trocar idéias com os colegas, interagir 

no chat e no fórum, poderá criar sua própria rede e desenvolver seu blog dentro dela.  

O Ning ainda não é muito conhecido pelos educadores, no entanto, à medida que eles 

forem conhecendo e se apropriando desse ou de outros dispositivos tecnológicos disponíveis 

no ciberespaço, trabalharão numa linguagem digital, auxiliando seus alunos nesse novo 

formato de aprendizagem que se desenha com o uso das TICs, estimulando a criatividade da 

turma, bem como a realização de trabalhos em grupo de forma colaborativa. 

 

O fluxo de interações nas redes e a construção, a troca e o uso colaborativos 
de informações mostram a necessidade de construção de novas estruturas 
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educacionais que não sejam apenas a formação fechada, hierárquica e em 
massa como a que está estabelecida nos sistemas educacionais. (KENSKI, 
2007, p.48) 

 

Cabe ao educador desse século romper paradigmas quanto ao uso das TICs em sala de 

aula, apropriando-se das ferramentas que se encontram ao seu dispor para que elas trabalhem 

a seu favor, buscando extrair o que de melhor há nelas, independente do tipo de recursos, quer 

seja ferramentas de CMC, redes sociais, jogos, dispositivos wirelless, ou quaisquer outros que 

surjam em seu caminho, pois o que fará a diferença na vida de seus alunos, não serão esses 

aparatos tecnológicos e sim a maneira de lidar com eles e unir o que aparentemente é 

divertido a construção de seu próprio aprendizado. 

 

Jogos online, agregando novas possibilidades em sala de aula 

 

As TICs inseridas em sala de aula não vieram para solucionar os problemas 

educacionais existentes, mas sim levantar novas questões para o debate, e elencar novas 

possibilidades de ação ao processo pedagógico. 

Os novos paradigmas da educação indicam que os estudantes desta geração, do século 

XXI, devem saber avaliar problemas e buscar soluções, discutir idéias e propor novas teorias, 

serem mais críticos e responsáveis pela construção de seu próprio conhecimento, além de se 

adaptarem facilmente as mudanças apresentadas pela sociedade. Não só o papel do aluno 

mudou como também o do professor, que precisa atuar como um facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem, além de buscar uma formação continuada, aperfeiçoando seus 

conhecimentos e se adequando às tecnologias que se encontram a sua disposição.  

Vivenciamos hoje o tempo do “aprender a aprender”, pois com o avanço das 

comunicações e aumento no fluxo de informações, o conhecimento é produzido e reproduzido 

de diversas formas e em grandes quantidades, mudando a cada instante. Diante desta nova 

realidade, para se tomar posse desse conhecimento se faz necessário criar técnicas para 

adquiri-lo com rapidez antes que o mesmo se torne defasado, estimulando e propiciando ao 

aluno uma educação continuada, na qual o mesmo saberá dar passos sozinho em busca do 

aprimoramento ao longo de sua vida. 

Levando em conta a quantidade de recursos tecnológicos desenvolvidos em prol da 

educação, nos limitaremos a apontar os benefícios dos jogos dentro do processo de ensino-

aprendizagem, considerando seu importante papel no desenvolvimento do sujeito. A aplicação 
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de jogos em sala de aula já vem sendo abordada há algum tempo nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, como podemos ver logo abaixo em um trecho referente ao ensino do 6º ao 9º ano6:  

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as 
situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, 
no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. (PCN, 1998, p. 46) 

 

A introdução dos jogos nos currículos escolares tem como propósito estimular a 

autoconfiança do aluno, desenvolver seu raciocínio lógico, bem como critérios e estratégias, 

auxiliando-o na tomada de decisões e resolução de problemas, promovendo o 

desenvolvimento de novas competências e um melhor preparo para os desafios que irá se 

deparar ao longo de seu caminho. 

Historicamente falando, não é possível precisar sua origem, porém é possível afirmar 

que os jogos e brincadeiras são determinados pelo contexto social que crianças e adultos estão 

inseridos, definindo seus hábitos, valores e conhecimento de seu grupo social. 

 

Sabe-se apenas que os jogos infantis tradicionais são provenientes de 
práticas abandonadas por adultos, de fragmentos de romances, poesias, 
mitos e rituais religiosos, tradicionalidade e universalidade dos jogos 
assenta-se no fato de que povos distintos e antigos como os da Grécia e 
Oriente brincavam de amarelinha, de empinar papagaio, jogar pedrinhas. 
(KISHIMOTO, 1993, p. 15) 

 

Com o avanço das tecnologias, os jogos foram se modernizando e se aperfeiçoando, 

migrando das brincadeiras coletivas tradicionais para as telas do computador. Inicialmente 

com desenhos simples e de baixa resolução, posteriormente foram desenvolvidos excelentes 

gráficos aproximando as imagens e eventos semelhantes ao encontrado em nosso cotidiano, 

possibilitando ao jogador realizar atividades que não conseguem no mundo real criando com 

isso, certo fascínio e dependência, externando seus desejos e vontades. 

Os jovens dessa geração desde muito cedo conseguem compreender o mundo sob uma 

ótica dinâmica, interativa e tecnológica, em uma linguagem digital se apropriando com 

extrema facilidade de todo o enredo apresentado nos ambientes virtuais, aprendendo a lidar 

                                                 
6 Visando ampliar os esforços para se construir uma escola mais inclusiva, o Ministério da Educação em 06 de fevereiro de 2006, ampliou o 
tempo do ensino fundamental de oito para nove anos de duração, por meio da Lei nº 11.274. Com isso os ensinos de 5ª a 8ª série foram 
renomeados respectivamente para 6º ao 9º ano. 
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com erros e acertos e adaptar-se a situações inesperadas. Sabendo que os jogos exercem tanto 

fascínio nos jovens e adultos e que tem um grande potencial para desenvolver novas 

habilidades e auxiliar no processo de tomadas de decisão, por que ainda há tanta resistência 

em seu uso na formação de pessoas?   

Desenvolver múltiplas inteligências pelos jogos se configura num verdadeiro desafio 

dentro de uma proposta pedagógica diferenciada. Para que haja êxito, se faz necessário 

escolhê-los adequadamente para serem trabalhados na aula, definindo de forma clara suas 

regras e metas a serem alcançadas. Diante disto, destacamos logo abaixo diferentes tipos de 

jogos com suas respectivas características (SILVA, 2009): 

 

Jogos de Ação – são aqueles em que os jogadores escolhem um personagem no jogo, 

comanda ações e demanda respostas rápidas. Este tipo de jogo estimula o aluno a 

resolver situações inusitadas de forma ágil. Ex.: jogo de tiro ao alvo, corrida.  

 

Jogos Estratégicos - são trabalhadas as habilidades que compõem o raciocínio lógico. Os 

alunos irão ler as regras e utilizarão estratégias para atingir o objetivo final, podendo em 

alguns casos ser trabalhado em equipe. Ex.: jogos de RPG, MMORPG, xadrez.  

 

Jogos de Treinamento - são utilizados quando o professor percebe que alguns alunos 

precisam de reforço num determinado conteúdo, substituindo listas de exercícios, 

estimulando-os ao aprendizado. Ex.: jogos que estimulem a memória. 

 

Jogos de Lógica e Raciocínio - ajudam os estudantes a refletirem sobre estratégias para 

a resolução dos jogos, possibilitando-os a percepção de erros, gerando perguntas 

relevantes e buscando auxílio para os pontos duvidosos. Ex.: Sudoku, travessia do rio, 

Mah Jongg. 

 

Simuladores - tem como objetivo proporcionar ao aluno uma visão estereotipada do 

mundo real sob várias óticas, onde ele mesmo poderá criar o ambiente a ser analisado, e 

simular ações em diversas áreas quer seja na saúde, humanas ou exatas, adquirindo 

conhecimento dentro de um processo social constituído pelo indivíduo e sua interação 

com o meio. Ex.: Second life, The Sims. 
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Atrair jovens a novas abordagens de ensino e motivá-los a descobertas empíricas é o 

grande desafio de nosso século, cabendo ao educador o papel de estimular essas novas 

descobertas em sala de aula exigindo certo nível de criatividade, talento e contextualização de 

conteúdos, para mesclar o lúdico com a formação que se deseja transmitir, de forma que o 

aluno possa aprender se divertindo.  

Para se alcançar esse interesse dos alunos, seria interessante propor aos professores que 

eles buscassem gerar momentos de maior interação entre eles, incentivando-os no mundo da 

pesquisa, e realização de trabalhos em equipe, a partir de atividades diferenciadas em sala de 

aula, tornando as aulas mais dinâmicas e discursivas, estimulando-os a se expressarem e 

construírem sua própria aprendizagem. 

Em nosso país existem inúmeros projetos e jogos que vêm sendo desenvolvido com foco 

voltado à educação, um bom exemplo seria acessar o site do RIVED (Rede Interativa Virtual 

de Educação), que deposita conteúdos pedagógicos digitais em seu ambiente na forma de 

objetos de aprendizagem, resultando em atividades multimídia e interativas, a partir de 

animações e simulações, facilitando o aprendizado de disciplinas nas áreas Humanas, Exatas e 

Biológicas. 

Outro aproveitamento interessante seria mesclar o conteúdo dado em sala de aula com 

CD-ROMs de apoio contendo atividades e jogos educativos, estimulando seus alunos a 

aprenderem brincando as temáticas de cada semestre. 

Podemos citar também o uso do SimCity e The Sims, que são jogos de simulação com 

grande potencial experimental, que se bem direcionados dentro de um projeto de sala de aula, 

terá um vasto campo a ser explorado, podendo ser empregado em qualquer área do 

conhecimento, criando situações do mundo real no mundo virtual, estimulando o aluno ao 

aprendizado de maneira criativa. Essa mesma possibilidade pode ser aplicada quanto ao uso 

de MMORPG (Jogo de Interpretação Online Massivamente Multiusuário), já que sua 

característica principal é permitir que milhares de jogadores assumam papéis e possam 

interagir em um ambiente virtual em tempo real, possibilitando ao aluno conhecer e vivenciar 

lugares fictícios e/ou reais como, por exemplo, as Pirâmides do Egito, o Coliseu, os Jardins 

suspensos da Babilônia, a Floresta Amazônica, e até mesmo fazer visitas a reservas 

ecológicas ou viagens espaciais ao lado de seus colegas de sala. 

Experiências como essas de jogos de simulação e de interpretação citadas logo acima, já 

existem no Brasil, mas em um grupo muito seleto, limitado, com poucas escolas e/ou 

universidades contempladas com esses experimentos, quando será que essa novidade 

alcançará o público geral? Eis a questão.  
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Conclusão 

 

Com a evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação, pudemos observar que 

as relações sociais e a maneira de ver o mundo também se modificaram. O homem que antes 

recebia sua formação “pronta”, migrou de sujeito passivo para ativo quando começou a se 

apropriar dos meios de comunicação que surgiram ao longo dos anos. 

Essas mudanças ocorridas em nosso meio foram potencializadas com o surgimento da 

internet, que em um curto espaço de tempo também passou por transformações saindo de 

páginas de notícias estáticas, para sites com hipertextos, fotos, vídeos, jogos, imagens 

animadas, ferramentas de busca, salas de bate-papo e sites de relacionamento ampliando 

assim o território comunicacional. 

Depois de tantas mudanças o homem nunca mais foi o mesmo, procurou então inserir 

conteúdos cada vez mais densos para esse novo ambiente de informação, como artigos, alguns 

textos educativos, outros históricos, não deixando de lado nem mesmo os dicionários em 

formatos digitalizados. Só que sua evolução não parou por ai, pois foram surgindo revistas e 

jornais digitalizados trazendo fatos ocorridos quase que em tempo-real para o conhecimento 

do público. Visto que a cada dia vem surgindo novos aplicativos, educadores têm buscado 

elencar novas propostas de ensino aliando comunicação e interação, se utilizando de 

ferramentas como blogs, chats, fóruns, e AVAs, não deixando de lado a oportunidade de se 

navegar em outros mares, como o das redes sociais, aproveitando-se da gama de 

possibilidades experimentais que existem dentro dos sites de relacionamentos, e dos jogos, 

como instrumento de auxílio no desenvolvimento não só de raciocínio lógico, como de outras 

habilidades. 

Como foi possível perceber nos tópicos acima abordados, existe um campo educacional 

amplo a ser experimentado, cabendo aos educadores o papel de preparar esse caminho de 

formação, resultando em cidadãos cada vez mais autônomos, hábeis e formadores de opinião, 

prontos para os novos desafios tecnológicos que por ventura possa surgir em seu caminho, 

quer seja por meio das redes sociais, que possui uma variedade de aplicativos, ou mesmo os 

jogos, que são instrumentos de integração e troca de valores, além de precursores de uma 

tendência ainda pouco utilizada, mas com grande potencial de formação. 
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