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RESUMO

O projeto pretende demonstrar como o aprendizado dos graduandos em Administração, Ciências Contábeis e Direito pode ser impactada com a 
utilização de games, mais especificamente o Game Center da Faculdade Estácio. Os benefícios para os alunos e professores da utilização de games 
e desempenho nas avaliações também são foco desse trabalho. A metodologia usada foi uma pesquisa quantitativa exploratória utilizando o 
método Survey, por meio da elaboração de instrumento de coleta de dados (questionário). Os graduandos da Faculdade Estácio Unidades de 
Porto Alegre foram convidados a jogar nos laboratórios para conhecerem e experimentarem o Game Center, tendo sido usados os jogos O 
Gestor, para as turmas de Administração, Top CFC, para as turmas de Ciências Contábeis, Top OAB e Meus Direitos, para as turmas de Direito. 
Após os alunos responderam o questionário e com os dados organizados foi construída uma base de dados a partir da tabulação dos 
questionários em planilhas onde foram aplicadas técnicas estatísticas, como média, moda, frequências, entre outras. Os resultados parciais 
mostram, sobre o perfil dos respondentes, que 24% tem entre 21 e 25 anos e 23% entre 26 e 30 anos. Estão, na sua maioria, no 3° semestre 
(35%) e dedicam em média 1h à 2h de estudo por semana fora da aula. O pouco tempo pode ser explicado pelo fato de a grande maioria dos 
estudantes da Estácio trabalharem. Quando afirmado que “em geral estão satisfeitos com o Game Center e pretendo continuar jogando” 40% dos 
entrevistados afirmaram concordar totalmente e 40% concordam parcialmente com a afirmação, o que indica a aceitação da plataforma. Com a 
afirmação “estou satisfeito com o jogo especificamente que joguei” dentro da sua área, tais como O Gestor, Top CFC, Top OAB e Meus Direitos “e 
pretendo continuar jogando”, 45% concordam totalmente e 37% concordam parcialmente, o que demonstra satisfação com o jogo específico. 
Quando afirmado que “as questões abordadas no game que jogaram têm a ver com o conteúdo de estudo do seu curso” 49% dos respondentes 
afirmam que concordam totalmente, e quando afirmado “as questões permitem uma melhor fixação do conteúdo” 47% concordam totalmente, e 
ainda “que os jogos permitem testar na prática a teoria aprendida em aula” 45% concordam totalmente 37% concordam parcialmente, esses 
números vão ao encontro da ideia de que o game é uma boa ferramenta auxiliar de aprendizagem, e que os alunos o consideram relevante no 
seu aprendizado. E, confirmando as expectativas, quando afirmado “que pretendem continuar jogando o Game Center para aprofundar seus 
conhecimentos” 43% concordam totalmente e 33% concordam parcialmente, o que nos demonstra interesse na continuidade no uso da
ferramenta. Já quanto afirmado que “pretendo continuar jogando o Game Center para melhorar na competição e buscar a premiação” a maioria 
não mostrou interesse pelo prêmio. Com esses dados, conclui-se, preliminarmente, que há relevância do tema diante da possibilidade de 
aperfeiçoamento do estudo no ensino superior com a utilização de games. A educação não pode ser analisada isoladamente, devemos considerar 
a sociedade-cultura envolvida e o seu momento histórico. Os padrões de comportamento modernos estão mudando, a hiperaceleração e o 
imediatismo no alcance da informação exigem da instituição respostas mais dinâmicas e adequadas. Para acompanhar as mudanças, o ensino 
superior deve usar novas tecnologias como os games, que podem ser relevantes instrumentos de aprendizado que atraem os alunos, tornando o 
conteúdo mais interessante. Os games educacionais possuem facilidade de simulação e tornam o futuro profissional mais preparado (ou menos 
despreparado) para as tomadas de decisões no mundo dos negócios, visto que os games podem recriar situações reais em uma plataforma 
virtual. O projeto apresenta resultados parciais, porém a gamificação deve ser vista como uma ferramenta que auxilia o aprendizado, 
incentivando os alunos a serem agentes ativos da busca pelo conhecimento.
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