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Vivemos em mundo globalizado e conectado, onde as informações estão nas pontas dos dedos, 

acessíveis em uma fração se segundos. Embora tenhamos esta gama de possibilidades o processo 

educacional hoje, na maioria das vezes, centra suas atenções ao simples repasse de conceitos e 

conteúdos. Trazer para o ambiente educacional as tecnologias e comprovar sua eficiência 

pedagógica ainda é um desafio, principalmente para docentes que muitas vezes não estão 

familiarizados com as tecnologias e trabalham em escolas desprovidas de equipamentos adequados 

e com conexão insuficiente para comportar tais ferramentas. Inúmeras são as possibilidades da 

utilização das tecnologias digitais no espaço pedagógico, uma delas é a utilização de games que 

estimulam a concentração, o raciocínio e a tomada de decisões. O uso dos jogos eletrônicos para o 

processo de ensino e de aprendizagem podem proporcionar experiências novas aos alunos, 

tornando-se um importante recurso para o processo de aprendizagem. Acredita-se que os jogos 

eletrônicos têm potencialidades educativas, que permitem combinar o objetivo tradicional com 

lúdico moderno oferecido pelas novas tecnologias. Para nortear a pesquisa, definiu-se a seguinte 

questão: Quais as possibilidades didáticas do jogo SimCity como oportunidade de aprendizagem? A 

implementação da prática pedagógica foi realizada com educandos do 5º ano do ensino 

fundamental, em uma instituição privada do município de Marau - RS. O objetivo geral buscou 

explorar as possíveis relações do jogo de realidade virtual SimCity com o sistema de aprendizagem 

de Juan Ignácio Pozo. E os objetivos específicos: aprofundar o conceito de Realidade Virtual a 

partir da descrição do jogo; explorar o conceito de aprendizagem de Juan Ignácio Pozo, por tratar-se 

de um autor contemporâneo, ainda atuante, e principalmente, por sua extensa experiência como 

educador a qual resultou em várias teorias sobre o modo ou maneiras pelas quais os alunos devem 

ser educados, isto é, as novas metodologias e modelos a serem seguidos hoje. Guias que devem se 

adaptar às novas necessidades exigidas pelas atuais e constantes mudanças de nosso tempo, das 

tecnologias, das mídias e a rápida globalização e, por fim, evidenciar possibilidades de utilização da 

realidade virtual como ferramenta pedagógica. O trabalho em sua fundamentação teórica divide-se 

em cinco partes e aborda: inicialmente introduz e contextualiza a educação no século XXI; os 

desafios da educação; a influência das tecnologias e a lacuna na formação docente; e o processo de 

aprendizagem dos Nativos Digitais. Na sequência, trás a realidade virtual suas potencialidades 

educacionais e como recurso lúdico para a aprendizagem. A terceira trás o jogo em foco - SimCity – 

um ambiente de realidade virtual na sala de aula. A quarta aborda os sistemas de aprendizagem de 

Juan Ignácio Pozo. As referidas etapas culminam nas considerações finais as quais apresentam a 

comprovação dos objetivos e o olhar do pesquisador sobre o tema proposto. O estudo de caso, 

evidencia que o SimCity tem potencialidades pedagógicas para o processo de ensino-aprendizagem 

de crianças do ensino fundamental,  pois possibilita a construção do conhecimento pelo aluno, 

tornando-o protagonista e não mero espectador da ferramenta. Bem como a possibilidade de aulas 

mais dinâmicas, criativas e provocativas, ideais para despertar a curiosidade, o interesse e o 

envolvimento dos alunos, de forma individual e coletiva. Observou-se, ainda, que através da 

utilização do SimCity é possível a relação entre a teoria aprendida pelo aluno em sala de aula e a 

prática possibilitada pelo jogo, além de que, convergem as ideias desenvolvidas no jogo e o 

cotidiano do aluno. 
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