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RESUMO  

Hodiernamente, o aumento da globalização tem provocado em empresas a 

competitividade, visando buscar um número maior de clientes satisfeitos e de 

qualificação em seus produtos/serviços. Com isso, as mesmas investem em 

profissionais capacitados a desempenhar, na maioria das vezes, funções distintas. 

Sendo assim, é fato a elevada procura por cursos profissionalizantes. Contraditório a 

isso, há uma grande defasagem no aprendizado das disciplinas técnicas. De acordo 

com dados fornecidos por instituições, cerca de 70% dos alunos tinham dificuldade 

na disciplina de Custos Logísticos. Inicialmente, fora feito um levantamento da base 

teórica, seguida de entrevista com profissional da área para, então, iniciar o 

processo de produção do jogo, que será criado com o intuito de auxiliar professores 

na avaliação do desempenho de seus alunos no componente escolar, 

especificamente no conteúdo de Métodos de Custeio. Pois introdução de jogos no 

ambiente escolar, de acordo com Alves e Bianchin (2010) deve ser considerada 

pelos educadores, uma vez que o mesmo age diretamente no desenvolvimento da 

perceptiva criativa, social, afetiva e entre outros.   

 

INTRODUÇÃO  

Com aumento da globalização as empresas têm crescido consideravelmente ano a 

ano, e devido à concorrência é necessário que haja um avanço tanto tecnológico 

quanto na qualidade do serviço realizado pelos profissionais da mesma. Por isso, 

muitas pessoas estão investindo em cursos superiores buscando uma melhor 

qualificação profissional para assim atender a expectativa do mercado de trabalho. 

Devido as grandes oportunidades oferecidas pelo Governo as chances de adquirir 

maior conhecimento a partir de um curso superior cresceram, e estão sendo 

usufruídas tanto por jovens quanto por adultos. 

Porém, esses adultos por estarem afastados dos estudos e jovens por não 

conhecerem o mercado de trabalho, enfrentam dificuldades na hora da 

aprendizagem.Trazendo isso para a realidade do curso superior de logística, temos 

dentro das matérias estudadas, de acordo com as respostas obtidas através de uma 



análise, os alunos encontraram dificuldade na disciplina de Custos e Formação de 

Preço, especificamente no conteúdo de Métodos de Custeio. 

Mediante o exposto, indagamo-nos: o que poderia auxiliar o professor na dinâmica 

das aulas, a fim de melhorar o aprendizado dos alunos e sanar as dificuldades tidas 

no conteúdo de Métodos de Custeio? 

 

OBJETIVO(s): 

Objetivo Geral: Criar um jogo que possa ser usado nas salas de aula pelo professor 

da disciplina de Custos Logísticos para melhor compreensão dos alunos no 

conteúdo de métodos de custeio. 

 

I. Objetivo Específico: Desenvolver o jogo de forma a facilitar o seu uso por 

professores que lecionem o conteúdo de métodos de custeio. 

II. Aplicar junto com o professor da faculdade o jogo desenvolvido para 

compreender sua importância no aprendizado dos alunos. 

III. Mediar a eficácia do jogo a partir do comparativo entre os resultados 

obtidos pelos alunos da faculdade Max Planck em avaliações antes e 

depois do uso do jogo. 

 

METODOLOGIA  

Etapa 1 – Levantamento da Base Teórico-Conceitual 

Assim que o problema é encontrado é essencial o levantamento da base teórico-

conceitual, onde buscamos por dados relacionados ao nosso projeto, em livros, sites 

e arquivos acadêmicos para que possamos entender o quão importante é o estudo 

sobre métodos de custeio dentro da sala de aula, assim desenvolvendo um projeto 

pelo qual sabemos a relevância do ensino.  

Etapa 2 – Questionário com alunos  



Quando o foco é tirar dúvidas de alunos, em matérias que os mesmos sentem 

dificuldade, é importante começar um projeto, os perguntando qual é a maior 

dificuldade encontrada por eles. Por isso iremos desenvolver um questionário para 

identificar o problema encontrado dentro das salas de aula da Faculdade Max 

Planck. 

Etapa 3 – Desenvolvimento do jogo 

A proposta inicial é a criação de um jogo que cesse as dúvidas de alunos em relação 

ao aprendizado de método de custeio, por isso será importante que esse jogo seja 

fácil de ser jogado e interpretado.  

Etapa 4 – Analise dos resultados  

 Após a aplicação iremos realizar um novo questionário com os alunos em que o 

jogo foi aplicado para que possamos identificar a eficácia do mesmo. Também 

iremos recolher um relatório do professor para que ele expresse sua opinião sobre o 

jogo e como ele auxiliou na sala de aula. 

DESENVOLVIMENTO 

Desde o inicio do projeto até agora, já realizamos o levantamento de toda a base 

teórico-conceitual que é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer produto 

ou serviço. O que está sendo realizado no momento é a construção do jogo que 

auxiliara na introdução da disciplina de custos aos alunos do ensino superior. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Como resultados, esperamos que a construção desse jogo possa servir para auxiliar 

o desenvolvimento da classe, visto que a utilização de jogos é comprovada por 

Alves e Bianchin (2010) como ótima ferramenta de aprendizagem. 
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