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Resumo 
 
Este artigo relata a experiência realizada em sala de aula, versando sobre a importância que uma 
didática de jogos poderá exercer sobre os processos cognitivos de aprendizagem. Foi aplicada ao 
ensino da unidade curricular de Economia e Gestão, do Metrado Integrado em Engenharia Civil, da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Procurou tirar-se partido da utilização de jogos 
atendendo ao posicionamento desta unidade curricular no primeiro ano do respetivo curso, ao 
facto do seu conteúdo curricular abranger matérias substancialmente diferentes daquilo que são as 
expectativas de um recém-chegado a um curso de engenharia, bem ao quadro mental dos jovens na 
sociedade globalizada atual, muito receptivo a jogos e às suas dinâmicas. Para além de despertar o 
interesse e a curiosidade dos estudantes, a metodologia dos jogos revelou elevado potencial gerador 
do seu empenhamento nos processos de aprendizagem, conduzindo, por um lado, a um 
funcionamento mais eficaz do espírito de grupo e, por outro, a uma maior rapidez de raciocínio e 
capacidade cognitiva de apreensão e relacionamento dos conceitos típicos deste domínio do 
conhecimento, assim como a uma maior extrapolação da sua importância e significado na 
aplicação a quadros de decisão reais do dia a dia em geral, e no âmbito da engenharia civil, em 
particular. Consequentemente, a adoção da didática de jogos revelou-se favorável a uma melhoria 
dos resultados em situação de avaliação formativa e sumativa dos conhecimentos dos estudantes.  
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1. Contextualização  
 
Após alguns anos de experiência a lecionar a unidade curricular de Economia e Gestão ao 
primeiro ano do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, fui constatando que os estudantes se deparavam com algumas 
dificuldades nomeadamente no que se refere: 

• à aquisição de conceitos na área da economia e da gestão, área tradicionalmente 
diferente daquela em que tinham desenvolvido as suas aprendizagens durante o 
ensino secundário; 
• à capacidade de relacionar estes conceitos com os conteúdos de outras unidades 
curriculares, e com as expectativas de desenvolvimento profissional futuro; 
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• à dificuldade em adaptar referenciais mentais fundamentalmente centrados em 
raciocínios matemáticos e quantitativos dirigidos a matérias específicas a um quadro 
mental mais lato, transversal e abrangente; 
• à dificuldade em desenvolver espírito e sentido crítico relativamente à envolvente 
política, económica, social, cultural, tecnológica e ambiental. 

 
Face a estas dificuldades concretas (fortemente explicadas pelo facto desta unidade 
curricular estar inserida no primeiro ano do mestrado integrado e não mais à frente no 
curso), senti a necessidade de recorrer a processos de ensino/aprendizagem dirigidos a 
um envolvimento mais ativo e interessado dos estudantes recorrendo, nomeadamente, a 
elementos motivadores correntemente utilizados por eles. Foi neste contexto que surgiu a 
ideia do ensino dos conceitos básicos de economia e gestão através de jogos. 
 
 
 

2. Descrição da prática pedagógica 
 
Pode definir-se aprendizagem cognitiva “como aquela na qual certo conteúdo é inserido na 
estrutura cognitiva de forma organizada, criando um complexo organizado de 
informações” (Yamazaki, 2008), sendo a estrutura cognitiva  um conjunto de ideias sobre 
um dado assunto, e a forma como elas se organizam. Os processos cognitivos envolvem 
capacidades mentais relacionadas com o desenvolvimento do raciocínio, do pensamento, 
da linguagem, da memória e da abstração, entre outros. Ela corresponde, no fundo, a 
uma estrutura hierárquica de conceitos. 
Os principais teóricos sobre o cognitivismo (Piaget, Wallon e Vigotsky) apontam a 
necessidade de compreender quais as ações que são desenvolvidas pelos indivíduos nos 
processos de construção do conhecimento (Akomi. 2008; Carmo e Boer, 2012; Yamazaki e 
Yamazaki, 2013). Para Piaget o desenvolvimento cognitivo processa-se através de uma 
sequência de etapas, com complexidade crescente, em que a organização do pensamento 
resulta de um equilíbrio entre assimilação e acomodação. Para Wallon, o desenvolvimento 
cognitivo também se processa em etapas, nas quais os aspetos biológicos, afetivos, sociais 
e intelectuais interagem, sendo fulcrais a linguagem e a interação com a envolvente. Já 
para Vygotsky, a aquisição de conhecimentos pelo indivíduo é realizada através de 
processos sócio-históricos construídos coletivamente, em que o papel da cultura é 
determinante. É através destas interações com a envolvente que o cérebro cria novos 
conhecimentos, já que as experiências desenvolvem os conhecimentos (Carmo e Boer, 
2012). 
Na prática pedagógica aqui relatada procura-se reforçar a aprendizagem cognitiva dos 
estudantes, recorrendo a jogos no sentido de permitir estruturar e organizar o 
conhecimento, com base na apreensão e relacionamento de conceitos entre si, e com todo 
o restante conjunto de conhecimentos que os estudantes detêm, decorrentes de diferentes 
formas de aprendizagem, quer essa aprendizagem seja formal (efetuada noutras unidades 
curriculares e em formação anterior e/ou transversal), quer seja informal (decorrente das 
próprias experiências do dia a dia), possibilitando, assim, uma visão mais alargada e 
integrada da importância e da aplicabilidade dos conceitos de economia e gestão aos 
diferentes tipos de atividades com que os estudantes (futuros profissionais) se deparam. 
 
 
2.1. Objetivos e público-alvo 
 
Esta metodologia tem como público-alvo os estudantes do primeiro ano do mestrado 
integrado em Engenharia Civil. 
Os objetivos desta metodologia consistem, assim, em facilitar a apreensão destes 
conceitos básicos de economia e gestão, que são fundamentais para a perceção, o 
raciocínio crítico e o desenvolvimento de novas aprendizagens de uma forma consolidada, 



E.M. Rebelo /CNaPPES.19, XXX-YYY  159 
 

 
 

e integrada com outros conhecimentos e conceitos de áreas mais técnicas que estes 
estudantes dominam com mais facilidade, num contexto de permanente interação com a 
envolvente política, social, económica, tecnológica e cultural dos estudantes/futuros 
profissionais. 
 
 
2.2. Metodologia  
 
Esta metodologia consiste no desenvolvimento de dominós que relacionam o conceito com 
a sua descrição rigorosa, e na realização de questionários (“quizzes”), em que os alunos 
constituem equipas competidoras, e em que aspetos afetivos reforçam o envolvimento e a 
autoconfiança, conduzindo a uma aprendizagem facilitada pelo ambiente jovial e pelo 
espírito de equipa. 
Para além da associação cognitiva dos conceitos às suas definições, procura, ainda, 
desenvolver-se a coordenação com outros elementos da equipa, bem como treinar a 
memória e a rapidez do raciocínio, e desenvolver e consolidar capacidades competitivas. 
O recurso às novas tecnologias de comunicação e informação permite, ainda, o 
alargamento do âmbito de aplicação dos jogos pedagógicos a competições inter-turmas ou 
mesmo inter-universidades.  
Para além disso, a utilização de tecnologias como o Moodle possibilita o alrgamento do 
potencial número de questões em cada jogo, questões estas que poderão ser simuladas e 
geradas de forma aleatória, recorrendo à base de dados de conceitos, definições e 
descritivo de situações reais e/ou potenciais em que estes conceitos/definições são 
aplicáveis.  
 
 
2.3. Avaliação  
 
Embora não tenha sido aplicado um questionário formal aos estudantes no sentido da 
avaliação deste tipo de metodologias de ensino/aprendizagem, conversas informais  
mostraram uma elevada recetividade por parte destes. Sugeriram, também, a 
disponibilização deste tipo de materiais para estudos em casa e para treino e preparação 
para exames. 
 
 

3. Resultados, implicações e recomendações 
 
Os resultados alcançados foram bastante positivos e animadores, tendo-se registado uma 
melhoria das classificações médias dos estudantes nos testes que versavam sobre estas 
matérias. Assim, enquanto que no ano letivo anterior à implementação desta prática 
pedagógica, a taxa de aprovação foi de 62,7%, no ano em que foi implementada subiu 
para 64,8%. 
Face a estes resultados e à recetividade por parte dos estudantes, que aderiram na sua 
maioria a esta nova didática, tornando o processo de aprendizagem mais fluido, 
espontâneo e informal, parece ser interessante aplicar jogos a diferentes tipos de 
matérias, e a diferentes interfaces entre diversas matérias e situações práticas 
contextuais reais e/ou potenciais. Poderá, em vez de se explorarem jogos com base em 
materiais corpóreos, desenvolver jogos digitais, ou implementar outro tipo de jogos, quer 
individuais quer em grupo, consoante as matérias a ensinar e os contextos das 
aprendizagens.    
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4. Conclusões  
 
Este tipo de aprendizagem de conceitos cognitivos pode ser aplicado a outros contextos, 
nomeadamente a outros cursos e matérias letivas que requerem uma aprendizagem 
rápida, eficiente e estruturada de conceitos básicos noutras áreas do conhecimento. 
É uma metodologia que tem as seguintes vantagens: 

• Permite um maior envolvimento dos estudantes nos processos de 
ensino/aprendizagem (porque os processos são joviais, e porque o trabalho é 
desenvolvido em grupo, com as vantagens decorrentes do reforço da autoconfiança 
derivada da participação grupal); 
• Como eles aprendem e assimilam melhor os conceitos, atinge-se com relativa 
facilidade uma melhor homogeneização de conhecimentos (isto é, um nível mais 
equilibrado de conhecimentos entre todos os estudantes); 
• Permite um mais fácil relacionamento e integração com os conceitos e 
conhecimentos adquiridos noutras matérias curriculares, e com as características da 
envolvente; 
• Potencia o desenvolvimento de espírito crítico por parte dos estudantes, e das 
capacidades de identificarem os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, e 
as vantagens e desvantagens de todo o conhecimento que vão adquirindo, permitindo 
a sua maior sustentabilidade; 
• Desenvolve competências e capacidades de raciocínio, liderança, e avaliação crítica 
dos acontecimentos, potenciando uma visão estratégica, global e integrada da 
realidade envolvente, numa ótica de inter-relação e complementaridade sinergística 
entre diferentes áreas do conhecimento. 
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