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Resumo 

O objetivo deste estudo é demonstrar como os jogos 
eletrônicos (games) estão contribuindo para a formação 
de competências de pensamento estratégico. O estudo 
foi feito através de pesquisa bibliográfica, enfatizando a 
gamificação no ensino ativo de administração 
estratégica, e por meio de entrevistas com gamers. O 
estudo demonstra as competências que podem ser 
desenvolvidas pelos jogos e sugere que a aproximação 
e analogia com games de interesse dos estudantes pode 
ser uma metodologia eficaz no aprendizado de 
Estratégia. 

Introdução  

Com o avanço da tecnologia, ficou cada vez mais fácil o 
acesso a novos tipos de equipamentos eletrônicos 
(tablets, smartphones, vídeo-games), pelos mais 
variados públicos. A inovação trouxe consigo o uso 
desses dispositivos para dentro de salas de aulas, com a 
intenção de promover um maior incentivo aos alunos e 
mudar a dinâmica de ensino. Um método que tem se 
destacado cada vez mais, é a metodologia ativa de 
ensino, que segundo BACICH E MORAN (2018), se 
caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, 
sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por 
métodos ativos e criativos, centrados na atividade do 
aluno com a intenção de propiciar a aprendizagem. 
Como forma de método ativo, este projeto irá destacar a 
Gamificação. Comumente, o termo (gamificação) é 
entendido como a utilização das técnicas e táticas de 
jogos para engajar e motivar, pode ser definida de forma 
mais consistente como uma estratégia apoiada na 
aplicação de elementos de jogos para atividades sem 
vencedores necessariamente, para engajar pessoas, 
motivar ações, promover a aprendizagem e resolver 
problemas (KAPP, 2012. 

Material e Métodos 

Foi realizado uma pesquisa bibliográfica, destacando os 

principais autores que utilizam a gamificação como um 

método ativo de ensino. Como forma de coleta de 

dados, foi elaborado um roteiro de entrevista e foi 

aplicado a gamers do principal jogo de estratégia 

atualmente: o League of Legends (LOL). Foi realizada 

entrevista em profundidade com quatro acadêmicos que 

participam de campeonatos nacionais representando a 

universidade na modalidade LOL. Também foi 

entrevistada uma docente da disciplina de 

Administração Estratégica visando confirmar as 

percepções de aprendizado dos acadêmicos e a 

confrontação com os conteúdos da disciplina.  

Resultados e Discussão 

O League of legends é um estilo chamado de “MOBA” 
Multiplayer Online Battle Arena, onde duas equipes de 
cinco jogadores cada, traçam uma estratégia e joga em 
cima dessa estratégia, contra outra equipe com o 
mesmo número de jogadores. O objetivo principal é 
zerar as vidas da equipe inimiga. Utilizam-se tipos de 
estratégias baseados no estudo da equipe adversária, 
por exemplo na escolha do personagem. Podem ser 
feitas analogias à estratégia empresarial competitiva, 
onde uma empresa pretende estudar todas as 
características do adversário (como na análise Swot), 
pretendendo-se eliminar as chances da empresa 
adversária ser a escolhida como preferida pelo mercado. 
Os relatos dos gamers ilustram de que modo eles 
conseguem, atuando em grupo, estudar, antever e 
eliminar possibilidades de reação do oponente, 
exatamente como defendido em estratégias comerciais 
competitivas. Aqui pode-se citar que se encaixa os 
modelos estratégicos de Porter, os conteúdos de análise 
ambiental também foram identificados, além de 
pensamento estratégico, que destaca elementos como 
foco, visão de longo prazo, conhecimento das 
potencialidades e fraquezas próprias e do oponente. 

Conclusão  

O ensino de administração estratégica baseado em 

gamificação, principalmente no quesito de games de 

estratégia, se mostra bastante promissor. Pois de uma 

forma ou outra eles já estão utilizando modelos 

estratégicos para atingir seus objetivos. O conteúdo 

relacionado á análise ambiental, pensamento 

estratégico, competência e mercado competitivo podem 

ser ilustrados com situações vivenciadas nos games, 

sendo atrativos para gerar engajamento para as aulas e 

fixação do conteúdo, caracterizando-se como uma 

metodologia inovadora. 
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