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1. RESUMO 

 

 A busca por métodos alternativos de ensino, aqueles que fogem das tradicionais 

aulas expositivas, é objeto de ações efetivas pelas coordenadorias dos cursos de 

Engenharia de Produção no Brasil. As características dos jovens atuais (geração Y), 

marcadas pelo dinamismo, rapidez e menor capacidade de concentração durante as 

aulas do que a gerações que a antecederam, são  fatores que impulsionam essa 

busca. Uma vertente ainda pouco explorada é a utilização de jogos físicos que 

auxiliem no aprendizado, apresentando-se como uma oportunidade de 

desenvolvimento. O que se vê, na realidade, é um esforço dessas coordenadorias 

para implantar dinâmicas alicerçadas em tecnologia da Informação. Diante disso, 

foram propostos três jogos que utilizam recursos físicos – tabuleiro, cartas, placas 

imantadas, entre outros – que permitem aplicar, de forma lúdica, os principais  

conceitos e ferramentas da engenharia de produção, a saber: mapeamento de 

processo, gestão de estoques e visão sistêmica de gestão da produção.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O ensino auxiliado pelos jogos chamados lúdicos (no contexto deste trabalho, são os 

que não se alicerçam em recursos da tecnologia da informação) constitui-se em 

práticas dinâmicas, visando a interatividade dos alunos entre si, com os professores 

e com a teoria propriamente dita. A ideia é apresentar uma maneira alternativa de 

aprendizagem, complementando o método tradicional (MIZUKAMI, 2010). Para a 

autora, os padrões brasileiros de ensino se baseiam, em sua maioria, em aulas 

ministradas com tempo mínimo de 50 minutos, sendo essas totalmente expositivas. 

Durante as aulas, o foco está no professor e compete aos estudantes apenas 

memorizar os conceitos. 

O ensino tradicional acaba conflitando com as características dos jovens atuais, 

integrantes das denominadas gerações “Y” e “Z”. Tais gerações são caracterizadas 

principalmente pelo dinamismo nas atividades, buscando por variedades, tecnologias 

e rapidez nos resultados. Nota-se uma tendência na preferência em trabalhos em 

grupos como método de aprendizagem e estudo, já que possibilitam a colaboração, 

interação e divisão das opiniões e responsabilidades, o que não entra em sintonia com 

as tradicionais aulas expositivas, fazendo com que aumente a falta de atenção e até 



de interesse. Além disso, há também a necessidade ou até mesmo vício, em alguns 

casos, de o jovem sempre estar conectado nas redes sociais, se mostrando como 

mais um agravante para manter a atenção nas aulas (CREPALDI, 2014). 

Diante disso, os métodos alternativos, aqueles que fogem do escopo tradicional atual, 

se apresentam como uma solução ou colaboração para essa dificuldade de atenção, 

auxiliando no desempenho acadêmico (CAMPOS; BORTOLO; FELICIO, 2002). 

Uma metodologia alternativa ainda pouco explorada é a utilização de jogos para 

auxílio ao ensino. Masetto e Abreu (1997) afirmam ter oito estratégias pedagógicas, 

sendo uma dessas a “Situação Simulada. Tal estratégia de aprendizagem tem como 

objetivo desenvolver a capacidade dos alunos de analisar problemas e soluções frente 

a situações que poderão enfrentar futuramente, além de trabalhar com o 

desenvolvimento pessoal, habilidades interpessoais e situações de grupo (MASETTO; 

ABREU, 1997). 

Diante dessa oportunidade, foram desenvolvidos três jogos para auxiliar o 

aprendizado do aluno, especificamente no Curso de Engenharia de Produção do 

Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é desenvolver três jogos lúdicos desafiadores, os primeiros de 

um projeto de apoio ao ensino de Engenharia de Produção do Centro Universitário do 

Instituto Mauá de Tecnologia, elaborando novas práticas que fujam das tradicionais 

aulas expositivas e das respostas herméticas para os problemas, estimulem 

discussões e a criatividade na elaboração de diversos tipos de soluções e, dessa 

forma, contribuam para melhorar a qualidade da aprendizagem.  

 

4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 A pesquisa foi classificada como se segue: a) quanto à abordagem, como qualitativa, 

uma vez que a fonte direta de dados são os alunos e professores do Instituto Mauá 

de Tecnologia, tem como objetivo descrever os jogos desenvolvidos e resultados que 



podem gerar, além de ter enfoque em inspirar um novo conceito dentro das 

universidades; b) quanto à natureza,  como aplicada, já que procura gerar produtos 

como meio de solução ou auxílio ao ensino. C)  sob o ponto de vista do objetivo do 

estudo, como explicativa, pois analisa a realidade atual e enxerga as possíveis 

oportunidades; d) no que se refere à fonte de dados, é uma pesquisa de campo, uma 

vez que o levantamento de dados é feito nas salas de aula e oficinas educacionais 

dentro do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia com supervisão dos 

professores. e) a coleta de dados pode ser classificada como experimental, porque, 

uma vez desenvolvidos os jogos, a lógica, a aceitação e o efetivo aprendizado devem 

ser validados com os alunos. 

 

4.2 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

Para a pesquisa, dois indicadores são fundamentais: a porcentagem de aceitação dos 

alunos (quantitativo) aos jogos e a análise crítica dos professores (qualitativo). A 

aprovação dos alunos dos jogos como forma de auxílio ao aprendizado foi obtida com 

base nas oficinas e aulas realizadas no Instituto Mauá de Tecnologia, na disciplina 

Introdução à Administração da Produção. Tais atividades suportaram uma análise a 

partir das opiniões coletadas, com o objetivo de obter a margem de aceitação e 

rejeição da nova ferramenta. 

Já a validação técnica pelos professores está programada para o mês de Setembro, 

utilizando a técnica Focus Group. Surgida em 1950 e aprimorada ao longo dos anos, 

esse método utiliza a interação de grupos de especialistas para avaliar de forma crítica 

o desenvolvimento, produzir dados e sugestões que dificilmente seriam obtidas de 

outra forma. A sinergia conseguida entre os participantes possibilita afirmar que os 

resultados atingidos vão além da soma das opiniões e pontos de vistas individuais, 

conservando o caráter de técnica de coleta de dados (KIND, 2004). 

 

 

 

 



4.3 FONTES DE DADOS 

Para o trabalho em questão, os dados primários foram obtidos nas aulas e oficinas 

aplicadas, além de entrevistas realizadas com os alunos e professores. Já a fonte dos 

dados secundários foram os periódicos, sites, revistas, teses e livros condizentes com 

o assunto abordado. 

 

4.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

4.4.1 Levantamento dos conceitos abordados no CEUN / IMT e jogos existentes 

Inicialmente, foi necessário ter conhecimento das ferramentas e conceitos ensinados 

aos alunos de Engenharia de Produção e analisar quais já são abordados nos jogos 

existentes. Elaborou-se, então, um levantamento dos conceitos tratados na grade 

curricular no Curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário de Instituto 

Mauá de Tecnologia, já que, como mencionado, a universidade é o ponto de partida 

do trabalho. Tal etapa foi feita através da análise dos planos de ensino, buscando 

identificar as possíveis ferramentas para serem aplicadas nos jogos. 

Paralelamente, uma busca de jogos existentes foi realizada com o intuito de entender 

quais são as ferramentas já utilizadas no auxílio ao ensino. A procura foi baseada em 

livros, artigos científicos, documentos de aula, páginas da internet  e entrevistas com 

alunos e professores de diversas universidades. 

De posse com esses dados, foi possível identificar as lacunas entre os conteúdos 

ensinados aos alunos durante o curso de Engenharia de Produção e os conceitos 

presentes nos jogos existentes. Diante dessa comparação, estruturou-se o escopo do 

projeto de forma a garantir que os jogos apresentariam características inovadoras e 

capazes de complementar o aprendizado dos alunos do curso. 

 

4.4.2 Análise das oportunidades  

A partir da coleta de dados mencionada acima, foram identificados os conceitos  pouco 

ou nada explorados por jogos disponíveis na bibliografia técnica, identificando as 

oportunidades de suprir dificuldades no aprendizado em sala de aula. 



Juntamente a isso, foram identificadas as necessidades de criar jogos para auxiliar o 

aprendizado, já que os alunos, em sua maioria, estudam conteúdos somente para 

provas e, assim que trocam de ano, já se esquecem do que foi estudado (MIZUKAMI, 

2010). A autora complementa essa afirmação, acreditando que  

“atribui-se ao sujeito um papel insignificante na elaboração e aquisição 

do conhecimento. Ao indivíduo que está "adquirindo" conhecimento 

compete memorizar definições, anunciando leis, sínteses e resumos 

que lhes são oferecidos no processo de educação formal”.  

Além disso, há também o já citado conflito das características dos jovens atuais,  que 

procuram por interatividade e dinamicidade, com os métodos das aulas tradicionais, 

que, conforme visto, centralizam-se no professor.   

 

4.4.3 Identificação de jogos passíveis de aplicação nas disciplinas e criação dos 

mesmos 

De posse com os conteúdos abordados na grade curricular do Curso de Engenharia 

de Produção do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, os jogos 

educativos existentes e as ferramentas que esses abrangem e as oportunidades que 

se apresentam, foi definido o escopo do desenvolvimento dos jogos. Esse foi 

estipulado considerando que os conceitos presentes nos jogos já existentes são 

pouco explorados, geralmente se resumindo a simulações de linha de produção, teoria 

de Lean Manufacturing e Just-In-Time.  

Definiu-se, então, elaborar três jogos distintos, sendo esses baseados em 

mapeamento de processo, gestão de estoques e visão sistêmica uma fábrica. Além 

desses, outros temas serão abordados para completar o aprendizado, como 

manutenção, produtividade, gargalos e restrições, PERT, carga máquina e produção 

mais limpa. Ressalta-se que muitas outras ferramentas da Engenharia de Produção 

podem ser utilizadas. A definição do escopo limitada em alguns conceitos ainda abre 

espaço para que o trabalho possa ser continuado posteriormente. 

 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 JOGO DO MAPEAMENTO DE PROCESSO 

Esse primeiro jogo, desenvolvido para ser aplicado nas disciplinas introdutórias dos 

cursos de Engenharia de Produção, é baseado no mapeamento de processos. Ele se 

baseia na ferramenta do SIPOC - Supplier, Input, Process, Outputs e Customers, que 

detalha cada etapa do processo e identifica os fornecedores, as entradas, o processo 

(com diferentes níveis de detalhamento), as saídas e seus respectivos destinos, 

chamados de consumidores (ou clientes). Dado que o jogo relaciona todas as 

entradas e saídas, é um importante subsídio para explorar, mais adiante nos cursos, 

os conceitos de Produção Enxuta (Lean Production) e PmaisL (Produção Mais Limpa, 

ou P+L). O jogo criado tem o intuito de deixar o mapeamento ainda mais claro, 

evidenciando os desperdícios da operação, através da utilização de cores.  

As etapas do jogo são as seguintes: a)  os alunos são divididos em equipes, recebem 

textos que descrevem as regras e o processo a ser analisado e os leem, recebendo 

esclarecimentos do professor;  b) em seguida,  os participantes preenchem  as cartas 

com diferentes cores que representam os fornecedores, entradas, processos, saídas 

e clientes. Estipulou-se que a cor vermelha se refere à saída que será descartada, a 

cinza às emissões e a cor verde à saída que poderá ser reutilizada ou reciclada; c) os 

grupos analisam o processo seguindo as regras estabelecidas; d) finalizada a análise, 

os quadros-resumo de  cada grupo são expostos e comparados, abrindo espaço para 

a introdução de conceitos de Produção Enxuta e Produção Mais Limpa;  e) o grupo 

vencedor será aquele com apresentar os resultados mais próximos aos do gabarito.,  

 

5.2 JOGO: VISÃO SISTÊMICA DA PRODUÇÃO 

O jogo foi desenvolvido para apoiar a disciplina de Gerenciamento da Produção, 

sendo baseado numa simulação, em tabuleiro, das rotinas dos turnos de produção. 

Esse adota uma visão sistêmica do processo e tem como objetivo produzir da melhor 

forma possível, obtendo o máximo lucro.  

 

 



As etapas do jogo são as seguintes:  

a) os alunos são divididos em 4 pares (um Gerente de Produção e um Controlador de 

Custos para cada par), que representam fábricas concorrentes, número considerado 

ideal para maximizar o aprendizado.  

b) em seguida, os participantes recebem informações sobre a capacidade produtiva, 

custos, matéria prima, mão de obra e o tempo previsto de duração, expresso em 

turnos de trabalho;  

c) com as peças dispostas num tabuleiro, inicia-se o jogo. O participante  deve lançar 

o dado em sua rodada e conduzir sua peça sobre as casas marcadas no tabuleiro.  

Cada uma dessas casas contêm informações que exigem a tomada de uma decisão 

pelo jogador. Há também casas chamadas “Surpresa na Empresa”, que consistem em  

imprevistos positivos ou negativos, que não cabem ao jogador decidir.  

d)  cada volta no tabuleiro representa um turno de oito horas;  

e)  ao final de cada período previamente estipulado, deve ser feita a análise técnica e 

financeira de tudo o que ocorreu, além da programação para o próximo período.  

 f) ao final da partida, deve ser feito o fechamento geral, que deve considerar o que foi 

vendido, despesas gerais, além da venda do estoque excedente, gerando o lucro final, 

o qual define o vencedor.  

O maior desafio do jogo é que as duplas participantes sejam capazes de administrar 

todas as informações, tomar as melhores decisões no momento certo e saber lidar 

com as oportunidades e imprevistos. 

 

5.3 JOGO GESTÃO DE ESTOQUE 

O jogo foi desenvolvido para apoiar as disciplinas de Planejamento e Controle da 

Produção (PCP) e Gestão da Cadeia de Suprimentos e tem como objetivo auxiliar no 

aprendizado de modelos de gestão de estoque, incluindo três diferentes exemplos: a 

reposição por ponto de pedido, estoque base e o modelo de reposição periódica. 

 

 



As etapas do jogo são as seguintes:  

a) No  início  da partida, cada jogador recebe uma meta que não pode ser revelada, 

identificando a quantidade de produtos a serem entregues e o modelo de gestão 

de estoque a ser utilizado, além de um conjunto de cartas aleatório que representa 

partes do produto. A peça a ser desenvolvida é uma televisão embalada, a qual é 

composta por cinco níveis, totalizando quinze conjuntos (cartas);  

b) Para que o objetivo seja alcançado, os jogadores devem solicitar componentes de 

acordo com a sua regra do estoque, ou seja, comprar cartas. Além disso, podem 

negociar trocas de partes da televisão (cartas) com os demais participantes. Como 

última opção, cartas indesejadas podem ser descartadas, acarretando em perdas 

de ponto.  

c) Quando o jogador atingir a sua meta de produção, caso seu estoque esteja 

incorreto de acordo com a regra, ele opta entre abandonar o jogo ou prosseguir 

até equalizá-lo. Se a opção for o término da partida, os pontos pelas cartas 

incorretas serão descontados. Os demais participantes sofrem punição pela meta 

não cumprida e pelo estoque inadequado, sendo computados todos os pontos.  

d) O vencedor é aquele que tiver maior saldo de pontos. 

 

6. RESULTADOS 

A partir do desenvolvimento dos jogos, esses deveriam ser testados para ver o 

resultado que apresentam. 

Para validar o Jogo do Mapeamento do Processo foram feitas quatro dinâmicas em 

sala de aula do terceiro ano de Engenharia de Produção no Instituto Mauá de 

Tecnologia, com grupos de até nove aluno, seguindo os passos apresentados. 

Durante o período, foi possível notar a integração e participação dos alunos com a 

atividade. Ao final, cada equipe deu sua opinião e o retorno foi positivo. Os 

participantes aprovaram a ideia da utilização de cores no mapeamento, acreditando 

que isso facilita a análise do processo. Além disso, a questão da integração com os 

colegas e com o conceito de uma forma mais dinâmica também foi exaltada. 

 



Para validar o jogo Visão Sistêmica da Produção está prevista a realização de um 

Focus Group no mês de Setembro, com professores do Curso de Engenharia de 

Produção do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, sendo esse 

essencial para que o jogo do tabuleiro seja validado e até mesmo enriquecido. 

O jogo  Gestão de Estoque,  será  validado  pelo professor orientador do trabalho. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como visto, o desenvolvimento dos jogos tem o intuito de auxiliar o ensino de 

Engenharia de Produção, complementando o aprendizado teórico e proporcionando 

uma vivência mais prática para o aluno, além de auxiliar a fixação dos conceitos, por 

ser uma atividade mais dinâmica e participativa. 

Com os três jogos desenvolvidos, buscou-se explorar ferramentas ainda não 

abordadas naqueles já existentes, englobando ferramentas importantes do curso. 

Além disso, procurou-se realizar jogos para serem aplicados em salas de aula, 

iniciando-se pelo Instituto Mauá de Tecnologia. 

Ainda que nem todos os jogos tenham sido validados pelos alunos e professores da 

universidade, verificou-se que os mesmo são ferramentas que realmente podem 

auxiliar no aprendizado, complementado as tradicionais aulas e estimulando o 

estudante a pensar, tomar decisões e buscar diferentes soluções. 
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