
             

 

 

Filme O JOGO DA IMITAÇÃO 

Competência COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL 

Eixo temático PROFISSIONALISMO 

Sinopse 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico montou uma equipe que tem por objetivo 

quebrar o “Enigma”, o famoso código que os alemães usam para enviar mensagens aos 

submarinos. Um de seus integrantes é Alan Turing (Benedict Cumberbatch), um matemático de 

27 anos estritamente lógico e focado no trabalho, que tem problemas de relacionamento com 

praticamente todos à sua volta. Não demora muito para que Turing, apesar de sua intransigência, 

lidere a equipe. Seu grande projeto é construir uma máquina que permita analisar todas as 

possibilidades de codificação do “Enigma” em apenas 18 horas, de forma que os ingleses 

conheçam as ordens enviadas antes que elas sejam executadas. Entretanto, para que o projeto dê 

certo, Turing terá que aprender a trabalhar em equipe e tem Joan Clarke (Keira Knightley) sua 

grande incentivadora. 

Cena relacionada com a 

competência 

00:17:22 (“Vamos sair para almoçar”) até 00:20:20 (1951, Manchester) 

00:50:57 (Entrega um papel) até 00:52:30 (“Quanto tempo”) 

00:54:17 (“abra essa maldita porta”) até 00:57:31 (“”) 

 

O matemático Alan Turing foi um grande cientista britânico, quase um gênio, que não teve uma 

vida fácil. Turing era uma mente brilhante, raciocinava de forma incrível e ágil, antecipando as 

demandas para cumprimento de sua missão. Contudo, mesmo diante de todo o brilhantismo, os 

seus relacionamentos interpessoais eram conturbados, pois o matemático detinha uma 

personalidade difícil, de maneira que os erros começaram a aparecer em cadeia. Aprender com 

esses foi um grande passo para que a genialidade do personagem tomasse outra forma. As cenas 

sinalizadas retratam bem essa mudança e o progresso que houve depois disso tudo! Essa é uma 

lição aprendida por todos nós! O comprometimento com o trabalho vai além das entregas a serem 

realizadas, pois o reconhecimento do erro muitas vezes, é capaz de mudar o mundo. 

Habilidades retratadas no 

filme que possuem relação com 

a competência 

Aprendizagem pelo erro; Dinamismo. 

 

 


