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Resumo: O objetivo deste projeto de pesquisa é 

estimular a participação no desenvolvimento e na 

aplicação de jogos eletrônicos empresariais. Estudar a 

estrutura dos games, explorar seus conteúdos e obter 

domínio destes arcabouços.  

Após adquirir conhecimento total dos jogos, aplica-los 

nas escolas de ensino médio ETEC, para assim dar aos 

alunos a oportunidade de aprender sobre à Tragédia dos 

Comuns, à dinâmica de recursos renováveis e aos 

desafios de projetar, implementar e impor políticas de 

gestão de recursos sustentáveis. 

 

1. Introdução 
Oblinger & Oblinger (2005) denominam os estudantes 

atuais como integrantes da Geração Net. Esta nova 

geração valoriza a aprendizagem experiencial, o 

trabalho em equipe e as redes sociais.  

Os estudantes gostam de desafios como os de solucionar 

problemas, mas são muitas vezes avessos à leitura e 

aderem com facilidade a soluções simplificadas e que 

possam interpretadas a partir de recursos visuais. A 

possibilidade de atuar num cenário que possibilita a 

simulação situações reais permite que os jogadores 

possam visualizar o impacto potencial das decisões 

tomadas no presente sobre o futuro. Deste modo, os 

Jogos Empresariais são uma excelente oportunidade 

para que os estudantes exercitem seu aprendizado e 

recebam feedback imediato sobre as decisões tomadas. 

 

2. Metodologia e Aplicação 
Realização de pesquisas e estudos dos materiais 

fornecidos pelo site da MIT para dar suporte ao 

entendimento, funcionamento e aplicação do jogo 

FishBanks em alunos do ensino médio. Após, 

elaboração e configuração do jogo com parâmetros 

cabíveis para alunos do ensino médio. Comunicação 

com as escolas escolhidas para expor o projeto e obter a 

parceria da escola na aplicação do jogo. Reuniões e 

estudos para desenvolvimento da aplicação do projeto 

piloto. Aplicação do projeto piloto, com propósito de 

testar a aplicação do jogo. Teste aplicado em 3 ETECS. 

Após a aplicação piloto, realização de discussões e 

estudos sobre os resultados da aplicação para fazer todas 

as melhorias possíveis para a aplicação do projeto final. 

Aplicação do projeto final, aplicado em 25 ETECS. Por 

fim, discussão sobre resultados e aprendizagem. 
Na aplicação piloto logo de inicio os alunos divididos 

em equipes iniciaram a disputa, 40 minutos de jogo. 

Após, foi anotado a receita final de cada equipe, logo 

em seguida foi explicado tragédia dos comuns, 

sustentabilidade, o impacto potencial das decisões 

tomadas no presente sobre o future, e após a discussão 

abrimos uma nova rodada de 40 minutos de jogo  para 

no final comparar os resultados da primeira e segunda 

rodada. Por fim premiação das 3 equipes vencedoras. 

3.Ilustração 

Figura 1 – Tragédia dos Comuns - Figura usada para 

explicação na aplicação do projeto piloto 

 

4. Conclusão 
Gráfico feito a partir de um feedback preenchidos 

pelos participantes da aplicação do projeto piloto. 
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