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RESUMO 

 

O celular é um recurso acessível a grande maioria da população e também é um dispositivo muito utilizado pelos 

jovens, adolescentes e crianças. Muito se fala na possibilidade de aproveitar essa tecnologia para dinamizar o ensino e 

criar novas metodologias na educação. Nesse contexto surge a possibilidade de utilização dos jogos digitais aliados aos 

celulares para se criar uma dinâmica inovadora em sala de aula. Considerando o exposto, este trabalho teve por objetivo 

fazer um levantamento bibliográfico sobre a utilização de jogos digitais acessados pelos celulares como uma opção de 

metodologia durante as aulas. A pesquisa mostrou que os jogos digitais, além de ser um meio de entretenimento, vêm se 

provando uma ferramenta muito útil na educação e, quando unimos duas tecnologias amplamente aceitas pelos alunos, 

temos uma ferramenta metodológica muito útil e viável na educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos meios de comunicação essencial ao convívio social de qualquer pessoa jovem deste 

tempo é, exatamente, o aparelho celular. Transformar este equipamento, que é de uso comum no 

dia-a-dia, em aliado na escola, é uma questão que está posta nesse momento (RAMOS, 2015). 

Atualmente a tecnologia está cada vez mais presente dentro da sala de aula, pois os alunos estão 

cada vez mais imersos no universo digital.  

É comum os alunos levarem seus celulares para a sala de aula, e, para alguns professores, os 

aplicativos, presentes no celular, podem acabar por atrapalhar a sua concentração, por outro lado 

existem professores que pensam que o celular pode ser uma ferramenta didática e auxiliar na 

educação. Assim como ressalta Lopes e Pimenta (2017), o grande problema que se identifica é que, 

embora existam correntes pedagógicas que defendam o uso do celular como recurso pedagógico 

tecnológico, ele ainda tem sido considerado, por muitos professores, uma ameaça, já que, para estes, 

ele é visto como um mero instrumento de distração para os estudantes. E meio a este debate surge a 

questão - “proibir o uso do celular em sala de aula ou aprender a aproveitar essa tecnologia?”.  

O celular possibilita a utilização de várias tecnologias digitais, contudo, neste trabalho 

vamos focar nos jogos digitais, que atualmente estão ganhando destaque com os jovens pela 

facilidade de acesso com o celular e que, também, já vem tendo seu uso iniciado em sala de aula, 

buscando uma alternativa mais atrativa para o ensino.  
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Há de se considerar que os jogos digitais são recursos bons para o ensino, pois, são uma 

mídia de entretenimento difundida pelos adolescentes e jovens e está sendo convertida em didática 

educacional, dessa maneira fica mais fácil a interação e o interesse dos alunos pelos conteúdos 

trabalhados no ambiente escolar. 

 
Além disso, os jogos digitais auxiliam no desenvolvimento de atividades cognitivas, como 

na resolução de problemas, a tomada de decisão, o reconhecimento de padrões, o 

processamento de dados e informações, a criatividade e o pensamento crítico. O jogador 

desenvolve capacidades de explorar, experimentar, aprimorar sua imaginação e estimular 

sua curiosidade, desenvolvendo a aprendizagem através de descobertas (FERNANDES, 

2010, p. 17).  
 

Considerando todas as oportunidades que o celular pode proporcionar no ensino, pode-se 

utilizar os jogos em sala de aula como uma maneira dinâmica. O docente pode apresentar ao aluno 

situações em que a utilização do aparelho sirva como um apoio, como acontece com o livro 

didático, por exemplo (ORRICO e MONTEIRO, 2018). Aliando esses dois recursos, o professor 

atuará como mediador do ensino e o aluno passará a ser mais ativo no seu processo de ensino 

aprendizagem. Nesta perspectiva, esse trabalho visa uma breve discussão sobre o uso de jogos 

digitais aliados ao celular como meio de diversificar as aulas, tornando-as mais divertidas e 

atrativas para os alunos. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 O uso de tecnologias digitais no ensino 

O uso de tecnologias digitais na educação está diretamente relacionado com as novas 

metodologias na educação, pois permite que o aluno seja mais ativo no seu aprendizado utilizando 

recursos que estão a seu alcance, uma vez que as tecnologias estão diretamente relacionadas com 

nosso dia-a-dia. A partir da revolução industrial a sociedade vem passando por constantes mudanças 

e se adaptando às diferentes tecnologias que vem surgindo. Essas tecnologias estão inseridas em 

diversos setores, sendo o de transporte, industrial, medicina, desenvolvimento de novos materiais, 

medicamentos, alimentos, dentre vários outros. 

 As transformações que as novas tecnologias trazem não deixam nenhum campo intacto. Pelo 

contrário, tem alterado todos os campos de ação do ser humano, provocando novas ressignificações 

na maneira de pensar, de agir, de trabalhar, de se relacionar, de ensinar e de aprender das pessoas 

envolvidas nesse processo de mudança. Se pararmos para analisar o desenvolvimento de uma 

criança de 40 anos atrás com uma atual, devido a facilidade de acesso às novas tecnologias, a 
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criança da atualidade já saberá manusear um celular nos primeiros anos de vida, são os chamados 

nativos digitais, pois são crianças e crescem em meio às tecnologias digitais, o que vai de encontro 

com o que Pereira (2014) aponta ao dizer que a tecnologia altera todas as áreas da sociedade e que 

[...] os  nativos  digitais  se  relacionam  [...]  através  das  novas mídias  e  se deixam, sem 

recusa, surpreender com as inúmeras possibilidades que 

encontram  nas  novas  tecnologias.  Sem  medo,  navegam,  clicam, 

copiam,  colam,  enviam,  deletam.  Eles  constroem,  administram  sua identidade pessoal e 

social através de constantes mudanças. E essa identidade  é  construída 

a  partir  de  suas  características  pessoais,  de seus interesses sob a ótica digital.(p; 20) 
 

 Contudo há de se considerar que a educação, o professor e o aluno estão inseridos nessa 

sociedade e, como parte dela, também sofrem essas interferências e transformações, assim, os 

avanços tecnológicos, alteram o cenário de educação, a forma de ensinar e a identidade do educador 

e do educando. Com isso, aumenta-se a necessidade de profissionais com formação apropriada e 

que possam adequar sua didática de acordo com a realidade do aluno (BARROS e OLÍMPO, 2016). 

 Como citado anteriormente, a educação, o professor e o aluno sofrem as interferências e as 

transformações trazidas com o desenvolvimento tecnológico. As tecnologias fazem parte do 

cotidiano das crianças, jovens e adultos que frequentam as escolas e universidades e é esperado que 

encontrem também essas tecnologias aliadas ao ensino no ambiente escolar. Pois, como proibir o 

uso de uma calculadora, sendo que quando no ambiente de trabalho este a terá disponível? Como 

proibir o uso da internet sendo que esta faz parte do seu dia-a-dia? 

 Proibir as tecnologias faz com que o estudante entenda o ambiente escolar como 

ultrapassado e “chato”, porém, aliar o ensino às tecnologias tornam o ensino mais atrativo, 

dinâmico e faz com que o discente participe mais do processo de ensino-aprendizagem. 

 Aliar uma aula com as tecnologias não significa trazer qualquer tema e aliar com uma 

tecnologia apenas para se adaptar aos “novos tempos”, mas é necessário um uso reflexivo e criativo 

para a construção de uma ética apropriada aos desafios contemporâneos, que façam o discente ter 

uma visão crítica do conteúdo abordado e do meio utilizado pelo professor. 

 Ao longo dos anos as tecnologias de informação e comunicação passaram a ter um papel 

importante na sociedade e, por consequência, na educação. Há algum tempo atrás, o celular tinha 

como única função fazer ligações e mandar mensagens, atualmente, temos modelos que tem 

funções de computadores, câmeras fotográficas, relógios, mapas, dentre outras. Com isso, é cada 

dia mais comum ver pessoas fazendo o seu uso em diversos lugares e horários. 

 Por vezes, o uso do celular é entendido como distração e fora do contexto de sala de aula 

pelo professor, pois, na maioria das vezes, é utilizado pelo aluno para conversar com algum colega 
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ou para visualizar as redes sociais. Porém, é comum uma sala de aula em que todos os alunos 

tenham celulares com recursos que podem ser utilizados como aliado no ensino. Seja utilizando a 

câmera para fazer fotos e vídeos ou utilizando a internet para pesquisas de conteúdos. 

 Dentre os recursos disponíveis no celular que podem ser utilizados em sala de aula temos o 

mapeamento digital, que permite utilizar a realidade aumentada como uma metodologia inovadora 

no ensino, facilitando a observação do que está sendo explicado pelo professor, facilitando a real 

aprendizagem do aluno, bem como, permitindo que este não esqueça o que foi abordado. 

 

2.2 Principais ferramentas tecnológicas utilizadas na educação 

Inúmeros avanços tecnológicos marcam os últimos anos, incluindo nestes, aqueles utilizados 

na sala de aula. No mundo atual, a internet é uma ferramenta importante e se torna uma fonte 

infinita de informação e está presente no dia-a-dia das pessoas. Em sala de aula essa se torna uma 

ferramenta importante para auxiliar os professores no preparo de suas aulas e na aplicação de 

metodologias diferenciadas - as metodologias ativas. Para bem aplicar as metodologias ativas, o 

professor pode fazer o uso de ferramentas e mídias tecnológicas. Dentre as mídias pode-se destacar 

os computadores e smartphones e demais ferramentas, pode-se destacar os recursos do Google, o 

whatsapp, as Fotografias, os Vídeos e Cinema, os Jogos Digitais, dentre outros. 

Aqui se faz necessário diferenciar a mídia de ferramenta para o uso de tecnologias na 

educação, onde as mídias são os veículos que comportam as ferramentas, ou seja, são os meios 

pelos quais é possível utilizar as ferramentas. 

 As tecnologias utilizadas na educação podem ser interativas ou não interativas com o 

estudante e o professor. Para tal classificação é necessário considerar o tipo de mídia ou a 

ferramenta utilizada. Um exemplo de tecnologia interativa é o Google Classroom, uma ferramenta 

em que os alunos podem estar em interação com o professor online por meio de mensagens, trocas 

de arquivos (aulas e trabalhos), envio de videoaulas, etc. Já uma fotografia é uma ferramenta não 

interativa, pois o aluno não tem recursos, por meio dessa fotografia, para contatar o professor, 

apenas olha e analisa a imagem.       

  

2.3 Dispositivos móveis digitais 

 Podemos citar uma variedade de dispositivos móveis digitais como, notebooks, tablets, 

smart watches, porém o foco dessa pesquisa e o celular ou também conhecido como smart phone. O 

uso do celular vem crescendo a cada dia na população em geral. Em períodos curtos de tempo, 
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novos modelos são lançados com programas e softwares que auxiliam em diversas atividades 

cotidianas. O uso do celular vem ganhando espaço e é difícil deixá-lo fora do ambiente escolar. 

 No dia-a-dia o aluno faz o uso do celular para seus afazeres, por costume, acaba por utilizá-

lo em sala de aula, porém, em muitos casos, não para auxiliá-lo em seus estudos, mas para acessar 

redes sociais e interagir com os colegas. Com isso, surge uma oportunidade diferenciada de 

trabalhar determinado conteúdo, aliando com uma tecnologia de uso e agrado dos alunos, fazendo 

com que estes a utilizem de forma proveitosa para melhor compreensão do conteúdo. 

 Como cita Silva (2012), uma das principais funções da escola é formar, através de seu 

processo de ensino-aprendizagem, a consciência crítica do indivíduo, sendo que ensinar não é uma 

mera transmissão de conhecimento acumulado, mas criar possibilidades para a sua própria 

construção, assim, como os alunos utilizam em todo o momento o celular, pode-se ensinar meios de 

aprender com essa tecnologia, dentro e fora do ambiente escolar. 

  Segundo Silva (2012), percebe-se que a utilização das tecnologias na educação não é mais 

uma opção, mas uma exigência dessa sociedade na qual a revolução tecnológica está determinando 

uma nova ordem socioeconômica nos mais variados campos da ação humana, essencialmente na 

área da educação. Nesse sentido é imprescindível que o professor vença a resistência e fique atento 

às mudanças e às novas práticas pedagógicas que surgem e inserir em suas aulas as novas 

tecnologias que estão surgindo e já são de uso dos alunos. 

 É possível perceber o descontentamento dos alunos em relação às aulas consideradas 

tradicionais, sem a inclusão de qualquer tecnologia. Segundo Vieira (2014), é consensual no campo 

da educação que métodos tradicionais de ensino apresentam baixa eficiência no que se refere à 

aprendizagem dos alunos. O perfil do aluno de hoje necessita saber para que é por que aprender 

determinados assuntos abordados nas aulas. O aprender por aprender deixou de existir dando espaço 

para a aprendizagem utilitária onde o aluno se propõe somente a aprender o que é útil (PACHECO, 

2013). 

 Uma maneira de utilizar o celular no processo ensino-aprendizagem, seria com a utilização 

de jogos digitais que visam a aplicação do conteúdo trabalhado em sala de aula na resolução de 

problemas para completar fases ou ganhar pontos nos jogos. Essa é uma maneira dinâmica de 

aprender e o aluno pode utilizar essa ferramenta não apenas em sala de aula, ao se interessar pelo 

jogo, pode estar jogando em sua casa, reforçando os conteúdos trabalhados. 
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2.4 Jogos digitais  

 Antes de falarmos sobre jogos digitais, precisamos entender o que é um jogo que, segundo 

Petry (2016), um jogo consiste em uma atividade com regras, 

que  tanto  podem  estar  explícitas  desde  o  início,  ou  terão  que  ser descobertas  pelo jogador. 

Os jogos digitais surgiram dos jogos físicos ou também conhecidos como jogos de tabuleiro, jogos 

de cartas ou jogos de mesa, pois um jogo digital como em um jogo físico necessariamente precisa 

ter regras para sua jogabilidade. 

Nos últimos 10 anos os jogos digitais ganharam muito espaço na vida dos adolescentes e 

adultos, pois é um entretenimento acessível à grande maioria, principalmente com o advento dos 

jogos Free to play, que são jogos gratuitos e a maioria são lançados para celulares que é uma 

tecnologia amplamente difundida. Segundo Pivec e Kearney (2007) um jogo digital (ou vídeojogo 

ou jogo eletrônico) é um termo genérico que se refere a jogos eletrônicos desenhados para serem 

jogados num computador, num console ou outro dispositivo tecnológico.  

No início da indústria dos jogos digitais, que aconteceu nos anos 70 com o lançamento do 

Magnavox Odissey, eles eram vistos como brinquedos para crianças ou eram criados com o 

principal objetivo de entretenimento, não tinham ainda força de expressão. Já na atualidade eles 

representam uma mídia que, na maioria dos casos, carregam uma forma de expressão artística, 

cultural e educacional.  

Atualmente os jogos digitais são reconhecidos como arte, cultura e educação, pois, através 

da sua liberdade de expressão, se tornaram uma das formas mais imersivas de comunicação com a 

sociedade e vem ganhando destaque e incentivo no Brasil.  

Para melhor exemplificar, pode-se dividir os jogos digitais em muitas categorias, conforme 

Chandler (2012), porém, vamos destacar apenas três, Jogos Históricos, Jogos Educativos e |Jogos 

de simulação. 

Os jogos históricos são jogos que expressam uma história real em seu enredo ou cenário. Na 

construção desse estilo, os desenvolvedores fazem muita pesquisa histórica de adereços e 

comportamento social para assim recriar um cenário fidedigno e condizente à época apresentada. 

Um bom exemplo acontece na série Assassins Creed da produtora Ubisoft, mostrado na Figura 1 

abaixo, onde a narrativa de cada jogo da sua franquia se passa em um determinado período histórico 

e todo o cenário e demais itens são de acordo com a época abordada. 
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Figura 1: Série de Jogos Assassins Creed. 

 

 

O jogo Assassins Creed possui ainda modos onde o jogador é levado a um passeio virtual 

pelo cenário do game em que cada elemento histórico é explicado por narração e textos de uma 

forma bem didática. 

Os jogos históricos podem ser utilizados pelos professores para ensinar e reforçar os 

conteúdos referentes a história de determinada civilização, época ou momento estudado em sala de 

aula. Além de aulas divertidas, o aluno estará aprendendo com o jogo, fazendo conexões com o que 

o professor está explicando na teoria da disciplina. 

No que se refere aos jogos educativos, estes estão cada vez mais ganhando força, 

principalmente pelos incentivos governamentais. O nome já diz tudo sobre eles: são games que têm 

o principal propósito de ensinar algo, porém, não deixam de lado o fator entretenimento. Para esse 

estilo de jogos existem muitas variações possíveis, desde um jogo que ajuda a criança com o 

alfabeto até o que ensina química e biologia para alunos do ensino superior. Um bom exemplo são 

os jogos de pergunta e resposta como o famoso Show do Milhão, representado na Figura 2 abaixo. 

 

Figura 2: Jogo educativo Show do Milhão. 
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 Jogos nesse estilo auxiliam os professores com revisões e fixação dos conteúdos pelos 

alunos. De forma divertida os alunos acabam relembrando o que foi estudado, o que ajuda a fixar a 

teoria. O professor ainda poderá realizar um jogo nesse estilo antes e após o conteúdo para observar 

o quanto os alunos aprenderam durante as aulas. 

Já os jogos de simulação se propõem a simular a realidade em forma digital. Nesse tipo de 

jogo os desenvolvedores criam mecânicas e cenários onde o objetivo principal é levar o jogador a 

experimentar determinados processos do mundo real de forma digital. Um exemplo acontece no 

jogo Farming Simulator da produtora Giants Software, mostrado na Figura 3 abaixo, no game o 

jogador é levado a administrar uma fazenda, podendo criar plantações, dirigir maquinários agrícolas 

e também criar animais para venda. 
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Figura 3: Jogo de simulação Farming Simulator. 

 

 

 

Os jogos de simulação podem ser utilizados para ensinar os processos de um determinado 

conteúdo. Um bom exemplo seria o jogo Farming Simulator ser aplicado como ferramenta didática 

no curso de agronomia para ensinar aos alunos os processos de colheita de uma fazenda. 

Ainda, podemos citar os jogos estratégicos. Muitos jogos atualmente carregam algo 

estratégico na sua essência, como por exemplo, os games RPG (Role Playing Game) onde o jogador 

deve criar sua própria estratégia para transpor os níveis do jogo, porém existem alguns onde a 

estratégia define a alma do jogo, atualmente isso acontece muito nos jogos online competitivos 

chamados de e-sports. Um bom exemplo é o jogo League Of Legends onde dois times se enfrentam 

em um cenário arena onde a melhor estratégia de jogo define o time ganhador, a Figura 4 abaixo 

mostra o mapa do cenário onde em cada extremidade estão as equipes definidas pelas cores 

vermelho e azul. Esses jogos, também, podem ser utilizados com objetivos educacionais, o 

professor poderá escolher um com uma temática voltada para a sua disciplina e por meio de 

resolução de desafios, aplicando estratégias, o aluno irá aplicando o conteúdo trabalhado em sala de 

aula. 
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Figura 4: Mapa do cenário do jogo League Of Legends 

 

 

Os jogos utilizados na educação podem ser onlines. Estes são jogos que utilizam a internet e 

permitem a interação a distância entre os alunos. É uma categoria de jogo que mais cresce 

atualmente, são jogos que em sua maioria possuem histórias bem simples, servem apenas para 

inserir o jogador naquele universo proposto pelo game, aqui o jogador é quem faz sua história e, 

nesse caso, o jogador é o aluno em uma história escolhida pelo professor. 

Atualmente a produção de um jogo digital está amplamente facilitada, pois é extremamente 

acessível um curso online para criação de jogos e, também, as ferramentas estão acessíveis a todos, 

pois tem-se várias Engine Game, softwares para criação de um jogo, gratuitas. Toda essa 

acessibilidade promoveu um grande aumento de jogos no mercado e uma quantidade enorme de 

jogos que podem ser utilizados em sala de aula pelos professores e alunos. Deixando o ensino mais 

dinâmico e atrativo para os alunos. 

Buscar maneiras diferentes de ensinar é um desafio para os professores, pois, além de saber 

de seu conteúdo, este precisa estar atento às novas tecnologias, como funcionam e se podem ser 

utilizadas em suas aulas. Contudo, ao fazer isso, o professor estará permitindo ao aluno uma maior 

participação no seu processo de aprendizagem, uma vez que estará tornando as aulas mais atrativas 

e mais próximas da realidade desse aluno. 
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Dessa forma, segundo Pacheco et al., (2017), alinhar essa tecnologia aos conteúdos 

pedagógicos, tornou-se uma necessidade e um grande desafio para os professores, exigindo deles 

planejamento e treinamento antecipado.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 As novas tecnologias estão inseridas na sociedade e, considerando que o aluno, o professor e 

a escola também fazem parte da sociedade, torna-se difícil excluir o uso destas em sala de aula. Para 

uma melhor interação e participação do aluno é necessário deixar as aulas mais interessantes e, 

utilizar as novas tecnologias é uma maneira de atrair a atenção do aluno fazendo com que participe 

mais e tenha uma real aprendizagem.  

 Como o uso do celular vem aumentando, uma maneira de aliar uma tecnologia com um 

conteúdo escolar seria na utilização de um jogo digital, no qual o aluno utiliza os conteúdos 

trabalhados de maneira a resolver “problemas” no jogo digital e, portanto, acaba por compreender 

melhor o conteúdo. 
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