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Resumo: Atualmente os avanços tecnológicos 
ocorrem muito mais rápido do que antigamente, o que 

torna o interesse dos os alunos diferentes do passado, 

porém os métodos utilizados para o aprendizado não 

têm evoluído na mesma velocidade. Este projeto tem 

como objetivo identificar se a gamificação pode 

contribuir para melhorar a absorção dos conteúdos das 

matérias da engenharia de produção, de forma prazerosa 

e efetiva, além de tornar o aluno um agente ativo 

durante as aulas. 

 

1. Introdução 
Durante décadas os alunos universitários têm 

reclamado da forma de ensino devido à falta de 

motivação para entender como as matérias são 

importantes para as suas vidas e o trabalho [1]. As 

tecnologias disponíveis não vêm sendo utilizadas 

intensamente na educação, o que poderia contribuir para 

um melhor aproveitamento dos alunos. 

Um estudo feito pelo Ken [2], mostrou que quando 

os alunos tiverem a oportunidade de cometer erros, eles 

conseguirão perceber se haviam aprendido o conteúdo e 

entendido sua aplicação no mercado de trabalho.  

Conforme Brown [3], o jogo é uma forma de 

catalisar o aprendizado de forma ativa, prazerosa e 

produtiva, pois as pessoas se envolvem na atividade.  

Já o trabalho de Mujtaba e Kennedy [4] mostra que 
as memórias de longo prazo guardam apenas uma 

porcentagem para cada tipo de atividade, sendo de: 10% 

do que leem, 20% do quem ouvem, 30% do que veem, 

70% do que falam e 90% do que dizem e fazem.  

Este trabalho propõem o jogo como uma forma de 

tornar o aluno um agente ativo de seu aprendizado e 

deixar as aulas mais motivadoras para um melhor 

aproveitamento dos estudantes.  

 

2. Metodologia 
O projeto buscou diversas fontes para entender 

melhor o processo de aprendizado ativo e analisar as 

diferenças que podem trazer.  

Universidades ao redor do mundo têm buscado 

diferentes formas para tentar transmitir o conhecimento 

e motivar os alunos a participarem mais ativamente do 

seu processo de aprendizagem, dando mais dinamismo 

às aulas, fazendo com que os alunos busquem o 

conteúdo que será aplicado em sala de aula. 

A gamificação é uma forma de os estudantes 

absorverem o conteúdo e compreenderem a importância 

destes no mercado de trabalho de uma forma divertida. 

A ideia surgiu através do jogo do kanban que 

Graeml [5] criou com o intuito de colocar em prática os 
conteúdos aprendidos em sala de aula. O resultado 

obtido foi de uma melhoria de 10% no aprendizado. 

O jogo, proposto neste trabalho, simulará uma linha 

de produção e foi escolhido o carro mostrado na figura 1 

para ser fabricado. Terão várias etapas para que os 

alunos entendam algumas teorias da engenharia de 

produção, as suas aplicações na indústria e para 

desenvolverem competências exigidas no mercado de 

trabalho. Com o passar das aulas o professor criará 
problematizações em cima desse jogo para os alunos 

estudarem e apresentarem em sala de aula a melhor 

solução para o problema. O modo de mensuração das 

dadas melhorias seria através de questionários onde os 

próprios alunos dariam notas ao modo tradicional e do 

jogo em relação ao que foi aprendido.   

 

 
figura 1 – Protótipo do carro para o jogo. 

 

4. Conclusões 
Mudanças nas aulas são importantes para se mostrar 

de forma mais clara onde serão aplicados os conteúdos 

estudados durante o curso. 
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