
JOGOS E A EDUCAÇÃO 

 Certamente já vem de tempos ancestrais a relação entre jogos e 

educação. Mesmo não sendo do modo como hoje é concebida, a educação 

sempre se desenvolveu melhor e mais eficientemente em ambientes relaxados 

e descontraídos. 

Na Antiga Grécia, Aristóteles ensinava a seus alunos em longas 

caminhadas pelas alamedas do Liceu, ação que os estimulava ao pensamento 

filosófico. Semelhantemente, desde então, doutrinas educativas tem buscado 

novas formas de estímulo e incentivo ao aprendizado.   

Nesse sentido, os jogos se configuram, na atualidade, como um dos 

maiores aliados dos educadores e um avançado instrumento de ensino. 

Embora os jogos eletrônicos sejam a tendência atual, não apenas eles são 

funcionais na educação.  

Por exemplo, jogos de tabuleiros, de memória, e semelhantes, são 

ótimos instrumentos para ensinar. Ao longo de três artigos anteriores, se pôde 

constatar a importância dos jogos na educação; quais os melhores jogos para 

os alunos, bem como os sites mais utilizados para encontrar bons jogos. 

 De mesma forma, este artigo vai se concentrar nos benefícios 

advindos dos jogos para a educação. 

 

Quem aprende a jogar domina o mundo à sua volta  

  Decerto que pode parecer um pouco ousada essa afirmação, mas 

a prática demonstra o oposto. 

  Crianças que já desde cedo aprendem a jogar, tendem a ser mais 

rápidas no raciocínio, a desenvolver a coordenação motora e a cognição, 

afora a capacidade de se concentrar. 

  Esses são requisitos que se tornaram basilares da vida 

contemporânea, em que o indivíduo precisa acompanhar um padrão de 

desenvolvimento, destacando-se, neste século, sobretudo, o tecnológico. 



  Sem dúvida, este fato cede à criança e, em sentido mais estrito, 

ao aluno, a condição de participante do mundo à sua volta, pela habilidade de 

manejar esses jogos. 

  Além disso, como os jogos são fontes de expressão, criação e 

transformação do mundo, o aluno se vê compelido à pesquisa e à 

interpretação das descobertas. 

   Então, esses são atributos bastante positivos para educação e 

para a vida, especialmente, no que concerne às escolhas futuras de profissão. 

O saber é sempre muito bem-vindo e amplia horizontes. 

 

Como os jogos orientados pela educação estimulam o conhecimento? 

   De fato, os bons resultados da aplicação de jogos em ambientes 

controlados, como a sala de aula, são notórios. Segundo relato dos próprios 

professores, os benefícios da utilização dos jogos superam os prejuízos que 

muitos conclamam. 

A título de exemplificação, cita-se o relato publicado por um 

professor de História, no site AlgoSobre, onde ele fala sobre jogos que 

contribuíram para o aprendizado de seus alunos.  

Claro está que esses jogos são para alunos do Ensino Médio ou, 

no mínimo, a partir da adolescência. É um tipo de jogo mais elaborado, mais 

complexo e, por isso mesmo, ainda mais inteligente. Dois exemplos da 

abrangência destes jogos são:  

Age of Empires – jogo interativo, em três versões, uma 

verdadeira trajetória da humanidade, desde a pré-história, passando pela 

Antiga Grécia até o Império Romano. 

Civilization – jogo também interativo, em que cenários podem ser 

simulados, cujo foco é a evolução da sociedade, suas técnicas, tecnologias, 

construções, enfim. Jogo complexo, mas um verdadeiro estímulo ao 

aprendizado. 



Dessa maneira, assim como esses jogos aqui citados cujo 

objetivo foi  o aprendizado da disciplina de História, outros jogos tão avançados 

quanto servem de apoio às diversas disciplinas. 

Acima de tudo, é importante ter em mente, educadores, 

responsáveis e alunos que os jogos usados como material didático são a 

realidade atual das escolas em todo o mundo.  

Embora o modelo convencional de sala de aula não esteja 

completamente ultrapassado, as novas tecnologias têm invadido as escolas. 

Estamos vivenciando um período de transição entre as antigas 

tradições de ensino e um novo tempo e é fundamental que guiemos as novas 

gerações ao futuro: alunos participando de aulas; operando habilmente seus 

dispositivos eletrônicos; ágeis e inteligentes, compatíveis com o avanço 

tecnológico e com o desejo de equilíbrio para o mundo futuro. 


