
1 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 9 – Número/Vol.22 – Edição Temática VI–II Simpósio Nacional 
de Tecnologias Digitais na Educação (II-SNTDE). UFMA - tecnologiasnaeducacao.pro/tecedu.pro.br 

 

 

O Uso de Jogos no Ensino Superior Como Estratégia Pedagógica 
 

Thalyta Machado Fróes Quirino1 

Carmen Cristina Viegas Campos2 

Rosemary Midori Sugita Oshima3 

 

RESUMO 
 
Este estudo aborda a construção do conhecimento com o do uso de simuladores através 
da metodologia baseada em problemas. Nesse contexto investiga-se como a utilização 
dos jogos de empresas influenciam no ensino superior nas práticas de ensino e 
aprendizagem. Este trabalho se dispõe a analisar o uso de um simulador de jogos de 
empresas. É nesse sentido que destacamos as potencialidades na aprendizagem com a 
utilização de jogos educacionais no processo sócio educativo, através do exemplo de 
jogos de simulação no curso de Administração. A metodologia para a execução do 
presente trabalho consistiu na pesquisa bibliográfica e exploratória. É nesse sentindo 
que destacamos a importância da utilização e aplicação de jogos educacionais e 
simuladores. 
 
Palavras-Chave: jogos educacionais; metodologias de ensino; aprendizagem; 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

O objetivo do trabalho é apresentar algumas reflexões, sobre a contribuição 

e as potencialidades educativas do uso de jogos como um método inovador no ensino 

superior, sendo uma alternativa mais atraente no processo de ensino e aprendizagem. 

Os paradigmas da educação estão mudando, os alunos vivem em uma nova 

geração e com um ritmo em que os professores não acompanham, pensando em um 

novo formato de ensino e uma prática pedagógica diferenciada que atenda às 

necessidades dos alunos, o uso de jogos surge como recurso pedagógico na construção 

do conhecimento. Reforça (SANTOS, 2015, p. 106): “a escola precisa ser repensada 

com vistas a criar vários espaços onde o aluno possa aprender a partir de uma aula 

                                                           
1 Faculdade Estácio São Luís E-mail: thalytafroesquirino@gmail.com 
2 Faculdade Estácio São Luís. Email: carmencampospsi@hotmail.com 
3 Faculdade Estácio São Luís. E-mail: midori_oshima@yahoo.com.br 
 



2 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 9 – Número/Vol.22 – Edição Temática VI–II Simpósio Nacional 
de Tecnologias Digitais na Educação (II-SNTDE). UFMA - tecnologiasnaeducacao.pro/tecedu.pro.br 

 

 

expositiva, uma roda de debate, uma leitura, a fim de experimentar aquilo que aprendeu 

na teoria”.  

Este estudo buscou identificar em que medida o uso de jogos é percebida 

como importante e útil pelos professores e pelos alunos no contexto educacional, 

permitindo melhorar a qualidade dos processos de aprendizagem através do uso de um 

simulador. Segundo Savi e Ulbricht (2008) os jogos para atividades educacionais 

proporcionam práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno passa ter mais 

chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e motivadora. 

Aprender é uma necessidade constante do aluno na prática acadêmica, 

ampliar, melhorar e inovar a maneira em como passar esse conhecimento é uma busca 

que deve se tornar frequente na vida do docente. Fazer com que tais conteúdos tenham 

uma proximidade cada vez maior da realidade, torna esse saber muito mais prazeroso e 

interessante.  

De acordo com Castells (2005, p. 19), reforça que as: 
 

[...] novas oportunidades geradas pela mais extraordinária revolução 
tecnológica da humanidade, que é capaz de transformar as nossas 
capacidades de comunicação, que permite a alteração dos nossos códigos de 
vida, que nos fornece as ferramentas para realmente controlarmos as nossas 
próprias condições, com todo o seu potencial destrutivo e todas as 
implicações da sua capacidade criativa. 

 
O adulto ao longo do tempo pode se tornar mais resistente a possibilidade de 

assimilar novos saberes, a utilização dos Jogos agem como um facilitador e gerador 

nessa prática do aprendizado. De acordo com Teixeira (2014), “a necessidade de 

motivar e de gerar envolvimento nas tarefas e ações em empresas, [..] leva as 

instituições a adotarem estratégicas lúdicas e elementos considerados motivacionais no 

planejamento de seus cursos e ações”. 

Ao utilizar um jogo o professor deve estar preparado de forma técnica, para 

conquistar um resultado positivo. As competências profissionais dos docentes, bem 

como as facilidades e os incentivos para seu desenvolvimento contínuo, são essenciais 

para preparar o discente para se destacar no mercado de trabalho e buscar sua autonomia 

intelectual.  

 
2  DESENVOLVIMENTO 
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2.1 JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 
 
 

Segundo Paula Falcão (2003), “a vida é um grande jogo, dentro do qual 

executamos sequências de jogos menores”. Neste sentido podemos entender que o 

período da graduação e suas várias etapas podem ser percebidas dentro deste contexto. 

Diante de doze anos de prática no ensino superior, foi possível perceber que 

quanto mais próximo o assunto visto em sala de aula for do mundo profissional, mais o 

aluno consegue atender suas necessidades e indagações, percebendo o que é assimilado 

e a possibilidade de empregar na vida real, passando a sentir desejo e motivação em 

aprender. Segundo Lima e Moura (2015): 

 
A escola vive um momento em que professores estão aprendendo e se 
adaptando ao uso de ferramentas tecnológicas, enquanto seus alunos são 
nativos digitais. A forma como esses estudantes utilizam a tecnologia em 
favor da aprendizagem é uma habilidade que só se concretizará com novas 
práticas de ensino e professores inovadores, estimulando um espirito crítico 
em seus alunos perante toda informação disponível na rede. 
 

Com este pensamento ainda mais fortalecido, foi incentivando e utilizado 

uma metodologia que usa problemas para diminuir a lacuna entre a teoria e a prática no 

processo de ensino dos acadêmicos do curso de Administração, a partir de uma prática 

vivencial na aprendizagem baseada em problemas (PBL), a desenvolver cenários 

parecidos com o mundo corporativo, fazendo o uso de Jogos Empresariais. Segundo 

Zambelo (2011, p. 73) a aprendizagem baseada em problemas é um recurso pedagógico 

muito utilizado para desenvolve as habilidades técnicas necessárias no ensino superior, 

[...] é um método riquíssimo em possibilidades que auxiliam o aluno na construção de 

habilidades necessárias exigidas pelo mercado de trabalho. 

Zambelo (2011) ressalta que os jogos de empresas são uma oportunidade 

pedagógica de tirar o professor e o aluno de suas zonas de conforto. Zambelo (2011, p. 

52) afirma ainda que os jogos não são uma prática tradicional [...] “vem de encontro a 

nova educação a que se propõe, ele exige que tanto professor quanto aluno estejam em 

plena sintonia e preparados adequadamente para ampliar seus conhecimentos. 

Foi desenvolvido na disciplina de Jogos, Casos e Simulações, no curso de 

Administração o software da Empresa Simulare, como um recurso tecnológico didático. 
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O uso do simulador pode proporcionar uma prática educacional atrativa e inovadora, 

permitindo ao discente ter a oportunidade de exercitar, analisar e acompanhar os 

resultados da empresa simulada, como uma metodologia diferente de aprendizado, 

aprender mais integrando. Simula a realidade empresarial, desafiando por meio da 

competição e estimula a busca por melhores resultados, oferecem aos participantes a 

oportunidade de conceituar a teoria de uma maneira lúdica, envolvente e competitiva. 

Inicialmente foi ensinado os conceitos e tipos de jogos. Foram exibidos 

vídeos sobre relatos de experiências, sobre como os jogos podem serem 

transformadores na prática não somente na educação, como também benéfico em outras 

áreas como a saúde.   

Os jogos, geralmente realizados em conjunto propiciam aos discentes a 

capacidade de interagir, compartilhar ideias, conhecimento, dúvidas e despertar a 

iniciativa para a resolução de problemas, sendo assim a turma foi dividida em grupos 

que atuariam juntos até o final do semestre com a missão de administrar empresas 

fictícias que competem entre sim no jogo. As equipes planejam e decidem com base em 

informações obtidas no ambiente de simulação, ao final o simulador processa as 

decisões e mostra os impactos por meios de relatórios e gráficos gerências. 

Foi determinado que algumas aulas serviriam para a elaboração de possíveis 

cenários à serem utilizados para acompanhamento fiel do ambiente organizacional, suas 

situações de negociações, conflitos, tomada de decisões e outras que fizessem parte 

deste universo. O passo seguinte foi solicitar para cada equipe a criação de um jogo, não 

necessariamente digital, que pudesse ser aplicado em sala de aula usando os 

componentes dos outros grupos como voluntários. 

 
3  MÉTODO DE PROBLEMAS: O SIMULADOR 

 
Usar o simulador como uma prática pedagógica foi uma escolha acertada 

diante dos propósitos da disciplina. Sua duração pode ser curta ou longa, depende do 

tempo que se tenha para executá-lo. Neste caso, seu uso foi apropriado a partir do 

segundo mês do semestre, no início conteúdos importantes para a fundamentação do 

trabalho precisavam ser passados e as outras atividades executadas. 
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Realizado um levantamento dos conhecimentos prévios e a familiaridade 

dos alunos com a prática do sistema da metodologia dos jogos, chegara a hora de 

apresentar o simulador que seria manipulado por eles. Foram mostrados os manuais 

necessários para começar a utilização do software. 

O simulador adotado apresentava excelentes características que conjugavam 

com os interesses da disciplina adotada, uma prática de gestão com vários aspectos que 

fariam os alunos exercitarem conteúdos atuais e já vistos anteriormente, como preço, 

investimento em propaganda, prazos de recebimentos e pagamentos, compras de 

insumos e máquinas, contratação e demissão de pessoal, empréstimos, financiamentos, 

que poderiam ser aplicados a cada rodada de decisões vivenciada. 

Observada à motivação dos alunos com a sistemática referenciada foi 

orientado aos mesmos que teriam que planejar estratégias para serem desenvolvidas nas 

etapas no simulador. 

Uma vez definido como trabalhariam, cada um diante com o seu papel e 

responsabilidade a ser ocupado no jogo, foi dado início as etapas do simulador em parte 

presencial e a distância, a apresentação e o fechamento ocorre em sala de aula, os alunos 

podem tomar as decisões e a acessar o simulador de qualquer lugar e a qualquer 

momento,  

A cada torneio e jornada vivenciada, eram tiradas as dúvidas e revisto se o 

planejamento elaborado por eles tinha alcançado os resultados esperados, se não, era a 

chance de modificar ou aperfeiçoar o que já existia. No mesmo segmento eram 

vivenciadas por eles sensações de frustrações quando não atingiam o rendimento 

programado, o sentimento de competição com as outras equipes crescia e instigava em 

cada um a vontade de melhorar na etapa seguinte. 

No jogo foi possível verificar a maneira como os componentes agem e 

reagem em situações comuns no cotidiano de uma empresa, e permitem também que 

sejam colocadas em prática suas habilidades e competências, fortalecendo aquelas que 

já estão instaladas e aperfeiçoando as que ainda se encontram enfraquecidas. Esses 

aspetos trabalhados eram discutidos posteriormente com todos. 

As ferramentas que nos são oferecidas pelo simulador, nos fazem chegar a 

uma veracidade fascinante para quem está experimentando o método. Considerando que 
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o simulador é ensinando para a vivência do dia-a-dia, existem técnicas conforme o 

modelo do Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), (FALCÃO e VILA, 2008) pode 

ser observado uma conexão direta entre conteúdo, o jogo a e vida real, a partir da 

seguinte estrutura: 

Figura 1: Ciclo da Aprendizagem Vivencial 

 

 
Extraído de: Falcão e Vila, 2008. 

 
Ao utilizar a estrutura do CAV, comparar com as etapas alinhadas nos jogos 

(Falcão e Vila, 2008): 

1. Vivência: são atividades realizadas individualmente ou em grupo, como 

dramatização, competição ou fabricação de produtos e peças de arte. 

2. Relato: é o compartilhamento de observações e pontos de vista depois da 

realização da atividade proposta. 

3. Processamento: é a discussão sobre os padrões de comportamento 

ocorridos na atividade por meio de relatos individuais. 

4. Generalizações: é a etapa em que se discute como as dinâmicas podem 

ser aplicadas na vida cotidiana. 

5. Aplicação: é o momento no qual os participantes transferem as 

generalizações para uma situação real e podem planejar comportamentos e ações a 

serem seguidas. 

Nos jogos as atividades desenvolvidas em grupo, faz com que o processo se 

torne mais interessante e motivador. Há uma necessidade constante que as experiências 

sejam compartilhadas e negociadas as melhorias na ação, para que se alcance o 
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resultado esperado. Os relatos de cada componente do grupo, faz com que eles possam 

pesar o desempenho nas decisões tomadas e como se comportaram diante da situação. 

Nesse momento, aqueles do grupo que já tem uma vivência de trabalho, 

podem através dessa experiência trazer para o restante do grupo se tais tomadas de 

decisões teriam realmente efeito no mundo corporativo. 

Aqui se dá oportunidade para que sejam elaborados plano de ação em 

equipe, para que ocorra de fato um comprometimento de todos os componentes, em 

mudanças a serem implantadas. 

 

Figura 2: Interação do mediador e equipes 

 

 

 

Extraído de: http://simulare.com.br/jogo_de_empresas_sobre/ 

 

 

Apesar do método ser conhecido por seu lado competitivo, nenhuma equipe 

teve ganho em nota ou ponto por seu melhor desempenho ou um desempenho inferior. 

O importante neste caso foi estimular a capacidade de agir em um ambiente que se 

assemelhava o mais próximo possível do cotidiano nas empresas e seus processos de 

tomada de decisões e também fortalecer a segurança nos posicionamentos assumidos. 

Os sucessos alcançados pelas equipes serviram para analisar o que poderia 

ser feito diferente ou melhorado. O simulador permitiu também que fosse posto em 

exercício, conteúdos vistos durante todo o curso, favoreceu a interação e a capacidade 

de lidar com as diferenças de comportamento do outro, de ouvir a opinião da equipe, 
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pensando em conjunto, correr risco necessários para expor suas habilidades e a 

capacidade de exercitar a paciência para alcançar o resultado desejado. 

 

CONCLUSÃO 

 

O jogo oferece desenvolver aspectos técnicos e comportamentais, 

integrando equipes, oportuniza o aluno a ter um papel de tomada de decisão. Os 

resultados revelaram que os alunos demonstraram receptividade à inserção ao uso de 

jogos através de um simulador.  

O uso dos jogos educacionais podem ser facilitador na aprendizagem, o 

discente consegue visualizar a teoria na prática. Acredita-se que o uso de simuladores 

desenvolvem aspectos técnicos e comportamentais, integrando equipes e desenvolvendo 

lideranças com emoção e entusiasmo. 

O uso de jogos educacionais é divertido para os alunos. Não há muita 

preparação prévia por parte deles e isso quebra a rotina. A simulação oportuniza que os 

alunos sintam em sua própria pele a experimentação de ideias novas. Portanto sendo 

diferente de uma aula tradicional. 
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