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RESUMO 

Cada vez mais as empresas precisam estar atualizadas com as mudanças externas e ter 

agilidade para incorporar os novos conceitos do mercado. A relação ensino-aprendizagem 

apresenta ferramentas didáticas que buscam aproximar os conceitos do mercado com a 

vivência experimentada em sala de aula. O presente estudo apresenta os conceitos de 

gerenciamento de projetos e projeto de produto. A aplicação de jogo didático em sala de aula 

que aborda esses conceitos é apresentada através de uma oficina de projeto de produto. Em 

seguida realiza-se uma análise crítica apresentando os resultados da oficina, bem como as 

percepções dos alunos sobre a atividade proposta. Sugestões de melhoria para as próximas 

aplicações do jogo didático em sala de aula são relacionadas nas considerações finais. 

 

Palavras-chave: Projeto do Produto, Gerenciamento de Projetos e Jogo Didático 

 



 
 

ABSTRACT 

Increasingly companies need to be updated with the external changes and have the flexibility 

to incorporate new concepts in the market. The teaching-learning relationship presents 

didactic tools that seek to bring the concepts of the market with the experience experienced in 

the classroom. This study introduces the concepts of project management and product design. 

The use of educational game in class room that addresses these concepts is presented through 

a workshop of product design. Then it holds an critical analysis presenting the results of the 

workshop, as well as students' perceptions of the proposed activity. Suggestions for 

improvement for future applications of educational game in the classroom are related in the 

final considerations. 

 

Keywords: Product Design, Project Management and Educational Game 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A atual ordem global impõe ritmos acelerados às transformações tecnológicas, sociais 

e econômicas. Entre diversas consequências dessas alterações está o acirramento acentuado da 

concorrência no ambiente empresarial. Para lograr êxito neste mercado competitivo as 

organizações precisam produzir eficientemente com baixos preços, alta qualidade e frequentes 

modificações de projetos, atendendo as necessidades e expectativas dos clientes.  

Neste contexto tem-se o gerenciamento de projetos como importante ferramenta para 

gerir as mudanças, transformando oportunidades organizacionais em ações estratégicas e sua 

implementação em projetos, juntamente com data de início, término e objetivos bem 

definidos. A Figura 1 ilustra a transformação de oportunidades organizacionais em ações 

estratégicas e sua implementação em projetos:   

     

Figura 1: Transformação de oportunidades em projetos 

Fonte: ARANTES et al. (2008) 

 

Para uma abordagem do tema no ensino da engenharia, simulações e jogos didáticos 

são eficientes ferramentas pedagógicas. Tais ferramentas viabilizam, além da aplicação dos 

conhecimentos, a exploração das habilidades nas tomadas de decisão, formação de equipe e 

estratégias competitivas. A correta combinação de diferentes competências proporciona aos 

jogadores o atendimento aos requisitos exigidos no mercado profissional. 

Aulas expositivas restringem a aplicabilidade de conceitos existentes no 

gerenciamento de projetos. O apoio de simulações e jogos didáticos converge para o 
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atendimento à exploração do assunto, bem como para a aproximação da realidade existente 

nas organizações. Amenizar as discrepâncias existentes entre teoria e prática é essencial para 

um contexto de mudanças contínuas. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Segundo Ammar e Wright (1999) a utilização de jogos didáticos facilita o aprendizado 

e aumenta consideravelmente o interesse e envolvimento dos alunos sobre o objeto de estudo. 

Aliar essas ferramentas pedagógicas à importância dos conceitos da engenharia do produto e 

gerenciamento de projetos visa fornecer aos estudantes maior compreensão acerca dos 

mesmos.  

Gerenciar projetos de forma eficiente em uma era de mudanças velozes é um dos 

grandes desafios do executivo dos tempos modernos (KERZNER, 2001). Boyle (1997) coloca 

que o impacto da utilização de novas tecnologias de informação se traduzirá em sistemas em 

que a entrada de dados do projeto se dará de forma única e sem retrabalho, na eliminação de 

documentos em papel, substituídos por documentos eletrônicos e em catálogos virtuais de 

produtos acessíveis de modo instantâneo pela internet. Não há dúvida de que o projeto é o 

momento no qual se deflagra o processo de inovação numa indústria.  

Na verdade, é desde a fase inicial de concepção que buscamos novas soluções para 

chegarmos a um produto que atenda a um mercado cada vez mais diversificado e dinâmico. 

Mais que isso, o projeto assume, hoje, em suas formas inovadoras de aprendizado coletivo, a 

função de difundir inovações e melhorias por toda a empresa e grupos de trabalho. Neste 

contexto, os jogos didáticos assumem relevante papel no processo de aprendizagem dos 

conceitos de projeto e gerenciamento de projetos, uma vez que o aluno neste ambiente torna-

se capaz de intervir e modificar a informação recebida, interagindo ativamente do processo e 

saindo da passividade presente nos métodos tradicionais de ensino (MARTINS et al., 2011). 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

A oficina é baseada em atividades com formato workshop desenvolvidas pelo 

professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clovis Bucich. Essas atividades foram 

aplicadas em congressos como EMPEP 2008 (Encontro Mineiro de Professores de 

Engenharia de Produção), COBENGE 2008 (Congresso Brasileiro de Educação em 

Engenharia).  
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O jogo é uma oficina de projeto e tem como proposta ser utilizado como uma das 

atividades prática/laboratório da disciplina de engenharia de produto do curso de Engenharia 

de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora. A disciplina tem como objetivo 

possibilitar ao aluno a vivência (acadêmica) do ciclo completo de desenvolvimento de um 

produto. Sua aplicação em uma fase mais avançada permitirá ao aluno a oportunidade de 

integrar seus diversos conhecimentos em ergonomia, mecanismos, dimensionamento 

mecânico, processos de fabricação, engenharia de métodos, entre outros. A explanação aos 

alunos da disciplina sobre os conceitos de sistema de produção, projeto, projeto do produto e 

gestão de projeto, através de aulas expositivas, deverá anteceder à aplicação da oficina em 

sala de aula. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é apresentar um jogo didático como oficina de 

projeto. Este estudo envolverá a descrição e aplicação dos conceitos de gerenciamento de 

projetos através de atividades que utilizam peças de chaveiro de LED (Light Emitting Diode).  

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Esta pesquisa é um estudo de caso de cunho interpretativista, portanto não se 

pretende aqui quantificar dados nem mesmo fazer generalizações, mas sim tecer 

interpretações sobre os dados coletados. Segundo Erickson (1986), a pesquisa interpretativista 

está preocupada com a natureza da sala de aula enquanto meio ambiente social e 

culturalmente organizado para o aprendizado, preocupando-se também com o significado e a 

ação no social que ocorre em cenas concretas de interação face-a-face. A condição de uma 

pesquisa interpretativista envolve uma observação participante intensa e longa, seguida de 

cuidadosas reflexões sobre o que é observado dentro do campo escolhido (ERICKSON, 

1986). Neste tipo de pesquisa, o pesquisador é sempre sujeito. A análise interpretativista da 

sala de aula possibilitará enfocar um microcontexto que fornecerá elementos para a análise, 

compreensão e descrição de processos e mudanças na prática do professor e no aprendizado 

do professor e dos alunos.  

Segundo André (2005) o estudo de caso é um estudo descritivo de uma unidade, seja 

ela uma escola, um professor, um grupo de alunos ou uma sala de aula. O presente trabalho 

configura-se um estudo de caso, por observar um fenômeno específico da prática acadêmica e 
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por delimitar um contexto específico de investigação, aplicação do jogo para turmas da 

disciplina de Engenharia de Produto do curso de Engenharia de Produção de Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

Assim o presente trabalho será divido em:  

1. Planejamento da pesquisa: escolha do tema, definição e delimitação do problema 

da pesquisa; 

2. Revisão de Literatura: estudo sobre sistemas de produção, projetos, projeto do 

produto e gerenciamento de projetos, além da pesquisa sobre a influência dos 

jogos didáticos durante o processo ensino-aprendizagem. 

3. Preparação e Aplicação da Oficina: é apresentado, desenvolvido e aplicado o 

jogo didático através de uma oficina de projeto com peças de chaveiro LED – 

Light Emitting Diode.  

4. Resultados Alcançados: é realizada uma avaliação qualitativa dos resultados 

observados durante a aplicação da oficina de projeto, através das avaliações em 

sala de aula, como dinâmica da aplicação, tempo de execução, resultados 

alcançados relacionados ao tema; 

5. Considerações Finais: são apresentadas considerações dos alunos quanto a 

aplicação da oficina de projeto no quesito gerencimaneto de projetos, bem como 

sugestões para próximas aplicações da oficina. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítulo I é desenvolvida a introdução e a contextualização do gerenciamento de 

projetos e sistemas de produção na atualidade. Além disso, é aplicada a justificativa do 

trabalho, apresentado o objetivo, bem como o delineamento do estudo de caso e da 

metodologia aplicada no desenvolvimento do estudo. 

No capítulo II é realizada uma revisão de literatura, na qual são apresentados os 

conceitos requisitados para melhor desempenho dos alunos na atividade da oficina, quais 

sejam: sistemas de produção, projetos, projeto do produto e gerenciamento de projetos. A 

aplicação de jogos didáticos no ensino-aprendizagem também é abordada neste capítulo. 

No capítulo III é apresentada a aplicação da oficina de projetos a partir dos conceitos 

explanados no capítulo II.  

No capítulo IV são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da oficina.  

No capítulo V serão feitas as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.  



13 
 

2. REVISAO DE LITERATURA  

Este capítulo apresenta as considerações gerais relacionadas a sistemas de produção, 

projeto do produto, gerenciamento de projetos e jogos didáticos. 

2.1 SISTEMA DE PRODUÇÃO 

2.1.1 DESENVOLVIMENTO E CLASSIFICAÇÕES DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 

A Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX transformou a face do mundo. 

Segundo Slack (2002), a Revolução Industrial marca o começo da produção industrial 

moderna, a intensa utilização de máquinas, a construção de fábricas, os movimentos de 

trabalhadores contrários às condições desumanas de trabalho, as transformações urbanas e 

rurais, enfim o começo de uma nova etapa na civilização. A Inglaterra, reconhecida como 

berço principal dessa Revolução, tornou-se a grande potência econômica do século XIX. 

Estava evidente que a capacidade de produção de produtos manufaturados interferia 

diretamente no poderio econômico, e mesmo político. Já em fins do século XIX e início do 

século XX havia sido introduzida a noção de administração científica da produção, quando 

Frederick Taylor, um engenheiro e ex-operário, advogava a aplicação de racionalidade e 

métodos científicos à administração do trabalho nas fábricas.  

As técnicas de Administração que se tornaram populares durante a maior parte do 

século XX, entretanto, nasceram ou se desenvolveram nos EUA, através da chamada 

produção de massa, símbolo do seu poderio industrial e que pode ser encontrada já em 1913, 

quando a Ford inicia sua linha de montagem de automóveis.  

Moreira (1998) ressalta que o ambiente concorrencial, interno e externo que 

acompanhou os avanços que se seguiram, fez com que outras áreas adquirissem especial 

atenção. O que se observa através da ascensão de outras áreas da Administração, como 

Marketing e Finanças, como também pelo estreito envolvimento entre Estado e indústria, 

materializado pelas políticas industriais. Em síntese, a Administração da Produção evoluiu da 

prática tradicional de gerência industrial para uma disciplina com aplicações tanto na área 

industrial, como na área de serviço. Segundo Slack (2002) sistema de produção é um conjunto 

de atividades e operações inter-relacionadas envolvidas na produção de bens ou serviços. De 

forma geral, pode-se indicar que as entradas no sistema de produção são os recursos a serem 

transformados em produtos, insumos, e os recursos transformadores, que movem o sistema, 
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como por exemplo, matérias-primas, mão de obra, capital, máquinas e equipamentos, 

instalações, conhecimento técnico dos processos.  

Os recursos a serem transformados, ou seja, os insumos sofrem no sistema o processo 

de criação ou conversão através da utilização dos recursos transformadores. Em manufatura, o 

processo de criação e conversão muda o formato das matérias-primas ou a composição e a 

forma dos recursos; em serviços, é o próprio processo de criação ou prestação do serviço 

através da conversão do trabalho. Produtos e serviços são as saídas do sistema, ou seja, os 

resultados do processo de conversão.  

Revisando a literatura disponível é possível identificar diversas maneiras de classificar 

os sistemas de produção. Moreira (1998) apresenta duas classificações de sistemas de 

produção, à primeira denomina Classificação Tradicional e à segunda Classificação Cruzada 

de Schroeder.  

A Classificação Tradicional (MOREIRA, 1998), em função do fluxo do produto, 

agrupa os sistemas de produção em três grandes categorias:  

a) Sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha: apresentam sequência linear 

de fluxo e trabalham com produtos padronizados  

i) produção contínua propriamente dita: é o caso das indústrias de processo, este 

tipo de produção tende a ter um alto grau de automatização e a produzir produtos 

altamente padronizados;  

ii) produção em massa: linhas de montagem em larga escala de poucos produtos 

com grau de diferenciação relativamente pequeno  

b) Sistemas de produção intermitente (fluxo intermitente)  

i) por lotes: ao término da fabricação de um produto outros produtos tomam seu 

lugar nas máquinas, de maneira que o primeiro produto só voltará a ser fabricado 

depois de algum tempo;  

ii) por encomenda: o cliente apresenta seu próprio projeto do produto, devendo ser 

seguidas essas especificações na fabricação.  

c) Sistemas de produção de grandes projetos sem repetição: produto único, não há 

rigorosamente um fluxo do produto, existe uma sequência pré-determinada de atividades que 

deve ser seguida.  

A Classificação Cruzada de Schroeder (MOREIRA, 1998) considera duas dimensões. 

De um lado, a dimensão tipo de fluxo de produto de maneira semelhante à classificação 

tradicional. De outro, a dimensão tipo de atendimento ao consumidor, onde existem duas 

classes:  
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- Sistemas orientados para estoque: produto é fabricado e estocado antes da demanda 

efetiva do consumidor. Este tipo de sistema oferece atendimento rápido e a baixo 

custo, mas a flexibilidade de escolha do consumidor é reduzida;  

- Sistemas orientados para a encomenda: as operações são ligadas a um cliente em 

particular, discutindo-se preço e prazo de entrega.  

Assim Moreira (1998) apresenta um quadro de duas entradas, na horizontal os tipos de 

fluxo do produto e na vertical a orientação para estoque ou para encomenda, com exemplos de 

indústrias e do setor de serviços. 

Slack (2002) e Corrêa (2007) estabelecem quatro medidas que consideram importantes 

para distinguir entre diferentes operações: volume de saídas, variedade de saídas, variação da 

demanda das saídas, e o grau de contato com o consumidor envolvido na produção da saída. 

Para cada uma destas medidas consideram um continuum e descrevem as implicações para o 

sistema de produção. Considerando o continuum volume no eixo vertical e o continuum 

variedade no eixo horizontal identifica:  

a) tipos de processos em manufatura (em ordem de variedade crescente e volume 

decrescente)  

- processos contínuos  

- processos de produção em massa  

- processos em lotes ou bateladas  

- processos de jobbing  

- processos de projeto  

b) tipos de processos em serviços (em ordem de volume crescente e variedade 

decrescente)  

- serviços profissionais  

- lojas de serviços  

- serviços de massa  

A Figura 2 apresenta uma matriz que relaciona volume e variedade do produto com as 

classificações dos processos para operações fabris e a Figura 3 apresenta uma matriz que 

relaciona volume e variedade do produto com as classificações dos processos em operações 

de serviço. E finalizando a figura 4 apresenta as principais características dos sistemas de 

produção do produto e do serviço. 
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Figura 2: Matriz produto-processo para operações fabris 
Fonte: Adaptado de CORRÊA (2007) 

 

 

Figura 3: Matriz produto-processo em operações de serviços 

Fonte: Adaptado de CORRÊA (2007) 

 



17 
 

 

Figura 4: Principais características produtos e serviços 

Fonte: Adaptado de SLACK (2002) e CORRÊA (2007) 

2.2 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DO PRODUTO 

2.2.1 PROJETO 

Segundo Menezes (2001) projeto é um empreendimento único que deve ter inicio e 

fim claramente definidos e que, conduzidos por pessoas, possa atingir seus objetivos 

respeitando parâmetros de prazo, custo e qualidade. Ser único significa envolver a realização 

de algo jamais realizado anteriormente. Um projeto é progressivo porque à medida que é mais 

bem compreendido, ele é progressivamente elaborado, ou seja, maior é o detalhamento das 

características peculiares que o distinguem como único (DINSMORE E CAVALIERE, 2003). 

Para Slack (2002) e Naveiro (2001), projeto consiste em um conjunto de atividades 

que produz uma descrição de algo que ainda não existe, porém capaz de viabilizar a 

construção desse artefato em criação, resultando na consecução de um objetivo que atende a 

parâmetros previamente fixados de prazo, custo e qualidade.  

De acordo com o Vargas (2009) projeto é um empreendimento repetitivo, 

caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos desenvolvidos e qualidade. 



18 
 

Segundo PMI (2004) projeto é um empreendimento temporário realizado de forma 

progressiva para criar um produto ou serviço único. Vale ressaltar que projetos podem ser de 

inúmeros tipos e tamanhos diferentes, e podem envolver áreas de atuação diferentes, e 

eventualmente não se limitando apenas a relação da criação de um novo negócio. 

Como exemplos de projetos têm-se: a construção de um edifício, o desenvolvimento 

de um software, a organização de um evento, a implantação de uma nova linha de produção 

na fábrica, a realização de uma viagem, um livro, uma peça de teatro, entre outros. 

Para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e serviços a elaboração de 

um projeto é um instrumento essencial. Segundo Drucker (2010) até certo ponto é natural 

àqueles que desenvolvem novos produtos e sistemas iniciarem suas atividades de 

desenvolvimento antes mesmo que eles entendam o que tem de ser feito, ou seja, antes mesmo 

que saiba qual é o problema a ser solucionado. O resultado desse tipo de atitude tem sido o 

insucesso de projetos.  

Conforme Naveiro (2001) a complexa atividade de projetar é essencialmente 

executada por seres humanos. Tal atividade engloba processos de tomada de decisão, 

planejamento e busca da satisfação de restrições. Projetos podem envolver desde uma única 

pessoa a milhares de pessoas organizadas em times e ter a duração de alguns dias ou vários 

anos (DINSMORE E CAVALIERE, 2003). 

A complexidade de um projeto está associada ao porte, valor e número de pessoas 

envolvidas no mesmo. A incerteza está associada ao alcance dos objetivos do projeto em 

termos de custo, prazo e qualidade dos resultados. Enquanto a complexidade afeta 

particularmente o controle do projeto, a incerteza afeta particularmente o planejamento do 

projeto (NAVEIRO, 2001). A figura 5 exemplifica a relação de variação da complexidade e 

incerteza de projetos. 

 
Figura 5: Complexidade X Incerteza – Exemplos de Projetos 

Fonte: Adaptado de NAVEIRO (2001) 
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Pode-se dizer que a atividade de projetar artefatos no ambiente industrial atual se 

desdobra em dois aspectos complementares. De um lado, temos as habilidades dos 

engenheiros, dentre as quais a capacidade individual de abstração e a capacidade de criação de 

interfaces com outros universos de especialização têm se mostrado muito mais importantes 

que a aplicação de fórmulas. Do outro lado, os projetos vêm sendo desenvolvidos em rede, 

padrão atual de desenvolvimento de produtos nas grandes empresas; o que passa a requerer 

dos profissionais habilidades de negociar os diversos fatores que condicionam o projeto e de 

criar um discurso de comunicação capaz de reconciliar os diversos universos de 

especialização.  

Para Naveiro (2001) a questão que se coloca hoje em dia é a mesma que foi colocada 

por Taylor no final do século XIX para o trabalho físico: como melhorar a produtividade do 

trabalho intelectual, como o encontrado, por exemplo, nas atividades de concepção de um 

novo produto. A atividade de projeto, assim como outras atividades profissionais, é intensiva 

em conhecimento e normalmente sujeita a restrições muitas vezes conflitantes que precisam 

ser ultrapassadas, e envolve um processo de negociação para se chegar a um resultado viável. 

A figura 6 apresenta à esquerda o esquema da metodologia sequencial do projeto do 

produto e à direita o esquema mais atual de simultaneidade das atividades do projeto do 

produto. 

     

Figura 6: Metodologia Sequencial do Projeto do Produto (à esquerda) e Metodologia da Simultaneidade no 

Projeto do Produto (à direita) 

Fonte: Adaptado de NAVEIRO (2001) 
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O modelo sequencial, de acordo com Naveiro (2001), é ineficiente porque o projeto 

segue uma trajetória linear, onde falhas ou incompatibilidades exigem o retorno ao setor 

anterior. A Engenharia Simultânea adota a superposição de tarefas, fazendo com que 

atividades anteriormente executadas em sequência sejam executadas em paralelo. Tal medida 

é viabilizada pela formação de times multifuncionais auxiliados por sistemas computacionais 

que facilitam o trabalho coletivo em marcha.  

O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade extremamente complexa, deve 

associar profissionais de diversas áreas, através das equipes multidisciplinares. O principal 

objetivo da criação de novos produtos é a antecipação às necessidades dos clientes. De acordo 

com Slack (2002) podemos dividir as atividades de projetos em duas categorias inter-

relacionadas: o projeto do produto e o projeto do processo que devem responder as seguintes 

questões: O que produzir? Para quem produzir? Como produzir? Aonde produzir? 

Ainda segundo Slack (2002) o projeto de processo é o processo de conceber soluções 

funcionais para atender as necessidades das pessoas por meio da configuração de recursos 

e/ou atividades que englobam produto, serviço ou processo de transformação que o produz. A 

figura 7 apresenta a influência do projeto de produto/serviço e processos nos objetivos de 

desempenho. 

      
Figura 7: Influência do projeto no processo 

Fonte: Adaptado de SLACK (2002) 

 

O contexto de mudanças aceleradas coloca como condição necessária para a 

empresa ser competitiva, a maior integração entre o projeto do produto e o processo que o 

produz. Empresas transacionais, mercados internacionalizados e competição globalizada são 
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fatores que acirram a competição entra as empresas, obrigando-as a comprimir o ciclo de 

desenvolvimento de novos produtos. O desenvolvimento simultâneo do projeto ao invés de 

sequencial converge para o atendimento dessas necessidades atuais de redução no tempo de 

lançamento de um produto no mercado. 

2.2.2 PROJETO DO PRODUTO 

Baxter (1998) apresenta uma sistematização da elaboração do projeto de produto que 

consiste em uma sequência de processos. Tal sequência inicia-se com a chamada 

“Problematização” que é o momento de familiarização do problema, levantamento de dados e 

busca de informações. O segundo momento é a análise das informações coletadas, seguida da 

definição do problema. Após tal definição segue-se a geração de alternativas para solução do 

mesmo. O Desenvolvimento é a próxima atividade e engloba o desenvolvimento da 

alternativa escolhida, avaliações e aperfeiçoamentos, definição de matérias e processos de 

fabricação e construção de modelos e protótipos. A comunicação, atividade imediata ao 

desenvolvimento, consiste na elaboração de documentos técnicos, como relatórios, desenhos 

técnicos para fabricação e registro de patente, bem como a elaboração de materiais de 

comunicação e divulgação do projeto. A última atividade é a implantação, que tem em seu 

escopo o planejamento da colocação do produto no mercado e a definição de estratégias de 

lançamento do produto. 

Os processos de gerenciamento de projetos descrevem e organizam o trabalho do 

projeto. Eles são aplicáveis à maioria dos projetos durante todas as suas fases. Conforme 

Slack (2002) os processos podem ser divididos em: processo inicial que consiste na 

identificação das necessidades da empresa e pesquisa de soluções alternativas. Em seguida 

está o processo de planejamento que engloba desenvolvimento de planos de gerenciamento 

básicos e subsidiários necessários para a conclusão do projeto. O processo de execução, 

realização do trabalho do projeto, é subsequente ao processo de planejamento e o processo de 

controle dá sequência à execução atuando na verificação dos resultados das fases, para ver se 

estão alinhados com o escopo, confirma o nível de qualidade esperado, verificar se os custos e 

prazos estão dentro do planejado. Por fim, o processo de encerramento trata do fechamento 

das contas, término da aceitação final, documentação. 

De uma forma geral a primeira etapa consta basicamente da concepção do conceito do 

produto: Análise de especificações, compilação de variações de soluções e sua avaliação. Ao 

seu final, espera-se que o conceito do produto esteja formado. Não se deve esperar, entretanto, 

soluções de projeto neste momento. Por estranho que pareça, o importante nesta fase não é 
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“desenhar” ou “buscar uma solução” a priori, mas entender as necessidades e oportunidades 

que vão gerar o produto, quais suas funções, seus possíveis usuários, seus concorrentes e 

características do mercado. Nesta fase, é necessário um amplo “reconhecimento do ambiente” 

no qual será desenvolvido o projeto e onde será fabricado, vendido, utilizado e descartado o 

futuro produto. 

Dentre as varias ferramentas para esta etapa Baxter (1998) relata a geração de ideias 

através da pratica da criatividade. A preparação exige respostas a várias questões: 

1) Qual é exatamente o problema que você esta querendo resolver? 

2) Por que esse problema existe? 

3) Ele é uma parte especifica de um problema maior ou mais amplo? 

4) Solucionando-se esse problema maior, a parte específica também será 

solucionada? 

5) Em vez disso, seria melhor atacar primeiro a parte específica? 

6) Qual é a solução ideal para o problema? 

7) O que caracteriza essa solução ideal? 

8) Quais as restrições que dificultam o alcance dessa solução ideal? 

Para Baxter (1998) o projeto conceitual tem o objetivo de produzir princípios de 

projeto para o novo produto. Ele deve ser suficiente para satisfazer as exigências do 

consumidor e diferenciar o novo produto de outros produtos existentes no mercado. 

Especificamente, o projeto conceitual deve mostrar como o novo produto será feito para 

atingir os benefícios básicos. Portanto, para o projeto conceitual, é necessário que o benefício 

básico esteja bem definido e se tenha uma boa compreensão das necessidades do consumidor 

e dos produtos concorrentes. Com base nessas informações, o projeto conceitual fixa uma 

série de princípios sobre o funcionamento do produto e dos princípios de estilo. Para o autor 

existem dois segredos simples para o sucesso do projeto conceitual. Primeiro: faça o possível 

para gerar o maior número possível de conceitos. Segundo: selecione o melhor deles. Os 

projetos verdadeiramente inovadores raramente “caem do céu”. As etapas do projeto 

conceitual são semelhantes aquelas da metodologia criativa. 

Segundo Martins&Laugeni (2002) no desenvolvimento de novos produtos podemos 

dividir o processo operacional nas seguintes etapas: 

 Geração da ideia: a ideia é lançada a partir da tecnologia disponível ou de estudos 

e pesquisas de mercado. No que tange aos aspectos externos são considerados nichos 

de mercados, as tendências de desenvolvimento de tecnologia e a concorrência, 

através da engenharia reversa, ou seja, desmonta-se o produto do concorrente e através 
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da análise minuciosa de seus componentes desenvolve-se um novo produto. Para o 

desenvolvimento de novos produtos pode-se incorporar novos materiais ou processos.  

 Especificações funcionais: Determinam-se os objetivos do produto, sua função, 

suas características, como será fabricado, fontes de matéria prima, quanto deverá 

custar, vantagens e desvantagem com relação à concorrência; 

 Seleção do produto: define-se o produto que atenda os dois requisitos anteriores, 

pode-se aplicar o desdobramento da função de qualidade (QFD); 

 Projeto preliminar: Elabora-se o projeto preliminar do produto, é a fase de 

engenharia simultânea. É feita a análise minuciosa do processo de manufatura do 

produto, incorporando-se no seu projeto as alterações decorrentes; 

 Construção do protótipo: Modelo reduzido ou não para ser previamente testado; 

 Testes e avaliação - O monitoramento da qualidade no processo construtivo do 

protótipo é de fundamental importância no sentido de viabilizar o desenvolvimento de 

novos mercados.  

 Projeto final: é o detalhamento do produto com suas folhas de processos, lista de 

materiais, especificações técnicas, fluxogramas etc.  

 Introdução do produto no mercado: Coloca-se o produto no mercado em sua 

primeira fase de seu ciclo de vida, fazendo-se periodicamente avaliações e 

modificações necessárias para que o produto atinja sua maturidade.  

Finalizando, qualquer objeto - um parafuso, um prédio, um avião - concebido pelo 

homem é um produto (NAVEIRO, 2001), embora as metodologias e processos conceituados 

em sala de aula estejam em sua maior parte centrados no desenvolvimento de produtos 

industriais, fabricáveis em série. Neste caso, o importante para o desenvolvimento da 

atividade projetual não é necessariamente o produto a ser desenvolvido, mas o rigor e a 

consistência do método utilizado.  

2.2.3 GESTÃO DO PROJETO 

De acordo com Xavier (2005) gerência de projetos é um ramo da Ciência de 

Administração que trata do planejamento, execução e controle de projetos.  O gerenciamento 

de projetos é o ato ou ação de gerir, executar a gerência. Cada mudança é um projeto, ou seja, 

um esforço temporário, com data de início e término, que tem por finalidade produzir 

produtos ou serviços com características, as quais diferenciam de outros que já tenham sido 

produzidos.  
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Para que se tenha um melhor controle do projeto e se crie interdependência entre as 

atividades, dividem-se os projetos em algumas fases, constituindo o chamado ciclo de vida do 

projeto. O ciclo de vida do projeto define quais técnicas de trabalho serão utilizadas em cada 

fase e quais pessoas estarão envolvidas em cada fase.  

Cada fase do projeto é caracterizada por um completar um ou mais “marcos”. Os 

marcos são resultados de trabalhos que podem ser verificados e medidos, por exemplo, um 

estudo de viabilidade ou a elaboração de um protótipo. A conclusão de uma fase do projeto é 

caracterizada pela revisão dos trabalhos e dos padrões de desempenhos, para determinar se o 

projeto terá continuidade, detectar e corrigir os desvios. A Figura 8 esboça cada fase do ciclo 

de vida de um projeto de acordo com o tempo. 

 

Figura 8: Nível de interação dos processos ao longo do tempo 

Fonte: PMI (2004) 

 

É necessário que a organização tenha uma cultura de transparência, onde todos que 

tenham necessidade de informação possam ter acesso a ela e utilizá-la. É preciso compartilhar 

informações de projeto, as mesmas precisam estar bem entendidas e explicitadas. A qualidade 

resultante do produto ou sistema é determinada desde o início do desenvolvimento. É preciso 

analisar e revisar tudo desde o começo a fim de encontrar erros, identificar inconsistências. 

Saber planejar e executar projetos são recursos essenciais para sobrevivência da 

empresa moderna. O assunto é tão importante que várias organizações se especializaram na 

gerência de projetos. O atual ambiente de negócios, o qual as gerências ficam cada vez mais 

distantes geograficamente, apresenta um grande desafio na integração dos diversos setores 

envolvidos na realização de projetos com objetivos claros, recursos materiais e financeiros 

limitados, e princípio, meio e fim bem definidos. A resposta a esse desafio passa pelo 

desenvolvimento de práticas de gerenciamento de projetos. 
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Os processos de gerenciamento trocam informações entre si, de forma que os 

resultados de um processo normalmente são entradas necessárias para execução de um outro 

processo. 

De acordo com Pietro (2010), este conjunto de processos e técnicas é mundialmente 

aceito como sendo um padrão bastante razoável para se aplicar em projetos de todos os tipos e 

tamanhos, e é considerado um conjunto de técnicas modernas de gerenciamento de projeto. 

Ainda Pietro (2010) cita que aplicar estas técnicas aumenta-se significativamente a 

probabilidade de seu projeto atingir os objetivos para o qual ele foi criado, dentro do prazo 

estipulado, e dentro do custo esperado. E isso já é um grande benefício, uma vez que é fato 

que a maioria dos projetos é concluída em atraso e com custo acima do previsto. 

O PMI é uma organização líder em gerenciamento de projetos em todo o mundo, 

tendo ultrapassado a marca de 120 mil associados. Criados nos Estados Unidos, na 

Pensilvânia em 1969, é uma instituição sem fins lucrativos, dedicada ao avanço do estado da 

arte em gerenciamento de projetos, e seu principal compromisso é „„promover o 

profissionalismo e a ética em gestão de projetos‟‟ (PMI 2004).  

Em agosto de 1987, o PMI publicou um documento denominado The Project 

Management Body of Knowledge. Esse documento foi revisado em 1996 com o nome de A 

guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) tendo sido atualizado em 

2000. Primeiro incorporado com norma do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica – 

IEEE, dos Estados Unidos, passou a compor posteriormente, a norma ANSI (American 

National Standards Institute). Foi utilizado como base para as normas ISO 10.006 e NBR ISO 

10.006, editadas em dezembro de 2000 (PMI 2004).  

Esse guia reflete 30 anos de experiência obtidos em gerenciamento de projetos, desde 

os seminários organizados na década de 1960 pelo Departamento de Defesa (DoD), Nasa e 

outras organizações governamentais americanas.  

Em Xavier (2005) o autor cita que o PMBOK propõe oito áreas para o gerenciamento 

de projetos, com a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às suas 

atividades, a fim de atender ao propósito para qual ele está sendo executado. As áreas de 

conhecimento são: escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e 

aquisições. Cada área citada possui um plano, um controle, uma execução, um objetivo. Por 

terem planos separados a coordenação dessas áreas é responsabilidade de uma nona área, 

denominada integração. O PMI considera a integração umas das maiores e mais importantes 

preocupações dos gerentes de projeto. 
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A Figura 9 ilustra de forma resumida as áreas de conhecimentos. 

 
Figura 9: Processo de gerenciamento de projetos 

Fonte: PMI (2004) 

 

Uma gestão de projeto bem sucedida exige uma coordenação horizontal, e não 

vertical como ocorrem na maioria das empresas. É importante a interação das áreas de 

planejamento com as áreas funcionais, formando-se assim um „‟time‟‟. Tal organização 

colabora para comunicação e coordenação entre os gerentes e o chão de fábrica, acarretando 

em produtividade, eficiência e eficácia. 

2.3 JOGOS DIDÁTICOS COMO APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM 

Segundo Borges et al. (2010) pode-se argumentar que o conhecimento tem um 

caráter dinâmico e efêmero, ou seja, ele não se apresenta tal qual um artefato físico ou uma 

entidade tangível. O conhecimento vai ser percebido quando um agente articula determinada 
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quantidade de dados e informações com o objetivo de resolução de determinada tarefa ou 

problema. Ainda de acordo com Borges et al. (2010) o conhecimento é informação 

incorporada em um agente pensante e disponibilizada tanto para o uso ativo em um processo 

de decisão, quanto para a ação. É o resultado de um processo de aprendizagem que faz da 

informação algo disponível para o uso dentro de um processo de tomada de decisão. A função 

desempenhada pelo conhecimento é a transformação de dados em informação, derivar novas 

informações de outras já existentes e adquirir novos conhecimentos.  

Como processo de aprendizagem e avaliação, Liguori (1995) ressalta que, mesmo 

com a utilização dos computadores e demais meios de aprendizagem, a melhoria do ensino 

está ligada à melhoria do processo didático e das condições socioeconômicas. Para obtermos 

tais melhorias não são necessárias apenas as aplicadas a tecnologias computacionais, mas 

também melhorias das atividades, dos objetivos, do ambiente de trabalho, do papel do 

professor, o estilo de aprendizagem do aluno e da cultura (LIGUORI, 1995). 

Um relevante fator a ser obervado, de acordo com Wiggins (2005), é a necessidade 

de uma definição clara dos objetivos de aprendizagem, e de uma definição clara de como será 

avaliado o sucesso em atingir estes objetivos. Wiggins (2005) argumenta que as aulas e as 

atividades devem ser planejadas de trás para frente (backwards design), em três etapas. 

Primeiro, é necessário definir os objetivos. O que o aluno deve entender ao final do curso ou 

de uma aula, como ele deve ser capaz de aplicar o conhecimento obtido, como ele deve ser 

capaz de relacionar esse conhecimento com as outras disciplinas Em seguida é preciso definir 

como será avaliado o sucesso dos alunos em atingir esses objetivos. Por último, identificados 

os conhecimentos e habilidades necessárias para o sucesso é que serão determinadas as 

atividades a serem desenvolvidas e o conteúdo a ser ensinado. De acordo com Wiggins 

(2005), este planejamento transforma o ensino e a ementa em meios. O fim, no caso, é o que 

os alunos vão levar consigo após concluir o curso, aula ou atividade proposta. 

Outro aspecto importante diz respeito aos diferentes tipos de objetivo que existem, 

no sentido dos resultados cognitivos e tipo de aprendizado esperado. Uma classificação dos 

tipos de aprendizado conhecida é a taxonomia de Bloom De acordo com Ferraz (2010), os 

seis níveis desta taxonomia classificam os resultados de acordo com a capacidade envolvida: 

1) Lembrar (capacidade de reproduzir ideias); 2) Entender (capacidade de compreender o 

conhecimento, relacionando-o com conhecimentos prévios, de forma que o aluno possa 

explicá-lo com suas próprias palavras); 3) Aplicar (capacidade de usar o conhecimento em 

novos contextos); 4) Analisar (capacidade de decompor a informação em partes de forma a 

compreender o conjunto todo, relacionando as partes); 5) Avaliar (capacidade de realizar 
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julgamentos, fazer previsões a partir do conhecimento adquirido); 6) Criar (capacidade de 

usar o conhecimento para criar um novo conhecimento). Ainda segundo Ferraz (2010), todas 

as dimensões podem ser igualmente importantes. 

O jogo didático ou pedagógico é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar 

determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto 

lúdico (CUNHA, 1988), e utilizado para atingir objetivos pedagógicos específicos, sendo uma 

alternativa para se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil 

aprendizagem. Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo 

didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a aquisição de 

informações. A capacidade de experimentar e constatar de forma prática a aplicação de um 

conhecimento teórico é um fator relevante para o aluno no processo de aprendizado.  

Walters (1997) afirma que os jogos e simulações são ferramentas pedagógicas 

eficientes para o ensino, pois permitem explorar estratégias alternativas e suas consequências, 

em um ambiente seguro e próximo do real.  Segundo Sweller & Chandler (1991) nas 

simulações os alunos têm a liberdade de manipular o tempo, analisar a evolução de 

organismos e processos geológicos e principalmente interferir nas consequências para 

resolução de problemas.  

Em uma simulação é possível variar a quantidade e a sequência de acontecimentos, 

ou até apresentar simultaneamente diferentes formas de representação de uma informação, de 

modo a diminuir a carga cognitiva do discente (SWELLER & CHANDLER, 1991). Também 

pode simplificar a realidade acentuando elementos que são fundamentais para a compreensão 

de um conceito (GREENO, 1978; SCHWARTZ, 1995). E o mais importante é a possibilidade 

de revelar de forma mais ágil para o aluno os princípios complexos e abstratos que estão 

mascarados por funções e mecanismos, utilizando analogias e simplificações dos sistemas e 

fenômenos. 

2.4 APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

A Aprendizagem baseada em Projetos Interdisciplinares ou Project-Led Education 

(PLE), tal como a definem Powell e Weenk (2003), enfatiza o trabalho em equipe, a resolução 

de problemas e a articulação entre teoria e prática, através da realização de um projeto que 

envolve apresentação de uma solução e ou produto a partir de uma situação real, articulada 

com o futuro contexto profissional. Assim, destacam-se, como principais objetivos desta 

metodologia, centrar a aprendizagem no aluno, fomentar o trabalho em equipa, desenvolver o 
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espírito de iniciativa e a criatividade, desenvolver competências de comunicação, desenvolver 

o pensamento crítico e, por último, relacionar conteúdos interdisciplinares de forma integrada. 

Outra metodologia de ensino-aprendizagem ativa, o Problem-Based Learning (PBL), 

apresenta igualmente uma perspectiva de aprendizagem centrada no aluno e na resolução de 

problemas, através do trabalho em equipe, promovendo a possibilidade de explorar e 

aperfeiçoar as competências dos alunos ao nível do relacionamento interpessoal, da 

capacidade de comunicação, da gestão do tempo e da iniciativa e criatividade. (GRAAFF; 

KOLMOS, 2003; 2007). Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning – 

PBL) se concentra em problemas de pequena escala relativos a um pequeno número de 

questões dentro de um tema. Um grupo de estudantes se reúne por um pequeno período de 

tempo e atinge coletivamente uma boa compreensão do problema. No PBL, uma ênfase está 

em fazer um diagnóstico, fornecendo uma explicação, ou interpretação de uma situação. Em 

contraste com os métodos tradicionais de ensino-aprendizagem, PLE e PBL proporcionam um 

ambiente em que os alunos tornam-se ativamente envolvidos no processo de aprendizagem. 

Project-Led Educação (PLE) e Problem-Based Learning (PBL) muitas vezes são 

entendidas como sinônimas. No entanto, em Project-Led Education os estudantes trabalham 

em equipes para resolver projetos abertas de grande escala (Perrenet et al, 2000). 

A característica mais importante no PBL é o fato de uma situação-problema sempre 

preceder a apresentação dos conceitos necessários para sua solução. Quer dizer, a principal 

característica que difere o PBL de outros métodos ativos, colaborativos, centrados nos alunos, 

no processo e da aprendizagem baseada em casos é o emprego de problemas para iniciar, 

enfocar e motivar a aprendizagem de conteúdos específicos e para promover o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes profissional e socialmente desejáveis. A colocação 

de desafios na forma de problemas relevantes à futura atuação dos alunos antes da 

apresentação da teoria é considerada por Barrows (1996) como o núcleo absolutamente 

irredutível da aprendizagem baseada em problemas. Além disso, em comum com outros 

métodos de aprendizagem colaborativa e ativa, o PBL é caracterizado pelo trabalho dos 

alunos em pequenos grupos facilitados por tutores. Por sua vez, o problema deve promover a 

integração de conteúdos de várias áreas do conhecimento ou, ao menos, de conceitos e teorias 

de uma disciplina e contemplar um processo formal de solução de problemas (Ribeiro, 2008). 

A metodologia  

 

 

 



30 
 

3. PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DA OFICINA 

3.1 ESTRUTURA DA OFICINA DE PROJETO DE PRODUTO 

A chamada Oficina de Projeto de Produto é uma atividade com formato de 

workshop, ou oficina, e visa proporcionar aos participantes uma oportunidade de vivenciar 

algumas das etapas típicas de projetação de produtos industriais, tal como são prescritas na 

ementa da disciplina de Engenharia do Produto da Universidade Federal de Juiz de Fora. As 

atividades, ou etapas, da oficina foram selecionadas de modo a poderem ser cumpridas em 

duas horas, em uma sala de aulas com algumas poucas facilidades para atividade 

experimental, com algum material para a confecção de modelos, e dirigida a alunos de 

graduação de Engenharia de Produção, com ou sem experiência anterior em tal disciplina.  

A proposta é que se faça uma oficina onde os alunos se dividirão em grupos e terão 

duas horas para solucionar um determinado problema, concebendo um produto para tal. Um 

modelo dessa solução será confeccionado como protótipo, portanto há uma série de recursos 

necessários para a concretização do projeto de produto. 

3.1.1 INFRAESTRUTURA E RECURSOS NECESSÁRIOS 

A sala de aula deve ter a função de uma oficina, ou seja, um lugar onde os alunos 

possam confeccionar seus modelos utilizando materiais disponíveis, bem como realizar todas 

as etapas previstas na aplicação da oficina. Em suma, um lugar que disponha de espaço que 

possa ser utilizado para o desenvolvimento da atividade. 

Para a concepção dos protótipos todos os grupos tem acesso aos mesmos materiais que 

servem como insumos e que são importantes elementos a serem observados pelos grupos para 

a construção do modelo. Esses materiais também são utilizados na etapa de elaboração da 

divulgação do produto através de exposição de qualquer elemento associado ao Marketing do 

produto. Os materiais disponíveis são: tesoura, cola, EVA, cartolina, estilete, lápis e canetas 

de cores variadas, barbante, clipes, fita adesiva, borracha, tesoura e isopor.  

Todos os grupos recebem uma unidade do chaveiro “led flashlight keychain” 

conforme ilustrado na Figura 10. O cheveiro apresenta os seguintes componentes, também 

ilustrados na Figura 11: quatro parafusos, tampa inferior, dois anés de arame, duas pilhas de 3 

volts, LED e botão liga-desligada. 
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Figura 10: Chaveiro “led flashlight keychain” 

Fonte: Autor 

 

   

 

Figura 11: Peças do Chaveiro “led flashlight keychain” 

Fonte: Autor 
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A Figura 12 apresenta os registros dos materiais e da adaptação organizada em sala de 

aula para a aplicação da oficina.  

   

 

Figura 12: Preparação da sala de aula dos materiais utilizados na oficina 

Fonte: Autor 

 

3.1.2 PROGRAMA DA OFICINA DE PROJETO DE PRODUTO 

A oficina apresenta uma etapa inicial de apresentação do programa e regras aos 

alunos, bem como a formação de grupos de no mínimo 3 alunos. Após a explanação detalhada 

sobre a oficina inicia-se a atividade com duração prevista de duas horas.  

A oficina de projeto de produto é apresentada aos alunos com alguns links conceituais 

como orientação ao desenvolvimento da atividade de acordo com teorias apresentadas em 

aulas anteriores, são elas:  

 Problematização: cada grupo deve conceber um artefato (ou conjunto de artefatos) 

que utilize como insumo em sua produção o “led flashlight keychain” em estudo. Os 

artefatos destinam-se à produção industrial, e podem utilizar um ou dois chaveiros, 

integralmente ou por quaisquer de seus subconjuntos (em cada unidade do novo 

produto). O publico a ser atendido compreende indistintamente qualquer segmento da 

sociedade; 

 Geração de ideias: a partir das informações fornecidas pela “Problematização” os 

grupos nesta etapa buscam gerar o maior número possível de conceitos e selecionar o 

melhor deles. Ao final desta etapa, espera-se que o conceito do produto esteja 

formado. Não se devem esperar soluções de projeto neste momento. O importante 

nesta fase não é “desenhar” ou “buscar uma solução”, mas entender as necessidades e 

oportunidades que vão gerar o produto, quais suas funções, seus possíveis usuários, 

seus concorrentes e características do mercado. Nesta fase, é necessário um amplo 
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“reconhecimento do ambiente” no qual será desenvolvido o projeto e onde será 

fabricado, vendido, utilizado e descartado o futuro produto; 

 Especificações funcionais: Determinam-se os objetivos do produto, sua função, 

suas características, como será fabricado, fontes de matéria prima, quanto deverá 

custar, vantagens e desvantagem com relação à concorrência. Os grupos devem atentar 

às características desejáveis do produto: inovação, funcionalidade, baixa 

complexidade, apelo estético e atributos da segurança (pessoal, ambiental e 

patrimonial); 

 Seleção do produto: define-se o produto que atenda a, pelo menos, dois requisitos 

anteriores; 

o Até este momento acontecem três atividades em sala de aula: a primeira é 

cada grupo gerar todas as possibilidades de produtos, através de uma lista de 

nomes/ideias com mínimo de 5 produtos, posteriormente a segunda atividade 

é circular as ideias entre os grupos (os grupos podem tirar dúvidas), a terceira 

é a definição de três ideias por grupo e a quarta é a escolha final de um 

produto de baixa complexidade dentre as três soluções listadas. 

 Construção do protótipo: Modelo reduzido ou não para ser previamente testado. 

Cada grupo deverá construir o protótipo com os materiais disponíveis em sala de aula; 

 Testes e avaliação - O monitoramento da qualidade no processo construtivo do 

protótipo é de fundamental importância no sentido de viabilizar o desenvolvimento de 

novos mercados.  

 Introdução do produto no mercado: Coloca-se o produto no mercado em sua 

primeira fase de seu ciclo de vida, fazendo-se periodicamente avaliações e 

modificações necessárias para que o produto atinja sua maturidade. Nesta etapa os 

grupos deverão produzir algum material de divulgação do produto utilizando, também, 

os materiais disponíveis em sala de aula. Cada grupo apresenta seu produto através do 

elemento elaborado para divulgação que se constitui de um cartaz A3 e a apresentação 

de venda em sala de aula com os protótipos 

 Avaliação dos resultados através de discussão em sala de aula e aplicação de 

questionário aos alunos. Ainda nesta etapa é realizada uma votação por aluno para 

eleger o melhor produto dentro dos critérios definidos como características desejáveis. 

O grupo vencedor recebe um brinde em sala de aula. 
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O questionário a ser aplicado em sala de aula após a finalização da oficina pretende 

avaliar a relevância da atividade no processo de aprendizagem dos alunos, além de identificar 

possíveis melhorias no programa ou aplicação da oficina em sala de aula. Cada aluno 

responderá as perguntas individualmente e sem identificações de nome. As perguntas a seguir 

compõe o questionário aplicado e foram elaboradas pelo autor: 

1ª. Durante a realização da oficina foi possível identificar e diferenciar de maneira 

clara as etapas que constituem o Projeto do Produto? 

i.  A pergunta busca avaliar se as explicações do professor foram suficientes para 

realização da oficina. 

2ª. No decorrer do projeto houve algum ou alguns responsáveis por delegar 

tarefas? Pôde-se notar alguma vantagem nesse processo? 

i.  A pergunta busca levar a uma discussão em sala de aula sobre a importância 

do gerenciamento de projetos em questões relacionadas ao planejamento das 

atividades. 

3ª. No decorrer do projeto alguma etapa foi desenvolvida em paralelo? Pode-se 

notar alguma vantagem nesse processo?  

i.  A pergunta busca levar a uma discussão em sala de aula sobre a importância 

do gerenciamento de projetos em questões relacionadas à engenharia simultânea. 

4ª. Quais são suas sugestões para contribuir na melhoria da oficina de projeto de 

produto? 

3.2 APLICAÇÃO DA OFICINA EM SALA DE AULA 

A oficina foi aplicada e avaliada por quatro turmas consecutivas. A primeira turma 

realizou a atividade no segundo semestre do ano de 2012. Nos semestres de 2013 a oficina foi 

aplicada na segunda e terceira turma. A quarta turma realizou a atividade no primeiro 

semestre de 2014. A cada aplicação as turmas foram dividas em três grupos com 

aproximadamente seis alunos por grupo e o roteiro da oficina inalterado durante todas as 

aplicações. A figura 13 apresenta a quantidade de alunos por turma que passaram pela 

atividade proposta: 
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Figura 13: Quantitativo de alunos - Aplicação da oficina 

Fonte: Autor 

 

A atividade foi iniciada com uma apresentação aos alunos do programa da oficina. 

Dúvidas foram esclarecidas antes e durante a realização, mas não houve dificuldades 

significativas com o desenvolvimento da atividade pelos alunos da disciplina. O roteiro 

proposto foi seguido por todos os grupos através da apresentação de slides que listava as 

atividades a serem desenvolvidas com uma sugestão de tempo/duração para cada uma das três 

etapas macros: 

 Concepção do conceito do produto: duração de 40 minutos. Etapas consideradas 

nesta primeira parte do programa: 

o Problematização: única etapa da oficina de projeto de produto realizada pelo 

professor junto aos alunos para possibilitar a explanação do caso; 

o Geração de ideias: etapa que iniciou os trabalhos de cada grupo após 

apresentação do programa e da contextualização da demanda 

(“problematização”); 

o Especificações funcionais; 

o Seleção do Produto. 

 Desenvolvimento do Produto: duração de 40 minutos. Etapas consideradas nesta 

segunda parte da oficina: 

o Construção do protótipo: os grupos utilizaram os recursos disponíveis para 

construir o artefato projetado. 

o  Teste e avaliação 

o Introdução do produto no mercado: os grupos divulgaram seus produtos com 

a exposição de cartazes confeccionados com os mesmos recursos disponíveis à 

elaboração do protótipo. 
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 Avaliação dos resultados: duração de 20 minutos. A última macro etapa da oficina 

foi composta pela eleição do melhor produto elaborado e pela avaliação escrita e 

individual sobre a oficina. 

A duração das etapas detalhada não foi exigida com o objetivo de que cada grupo 

adotasse a melhor estratégia para concluir cada macro etapa com sucesso. Os tempos 

propostos para as macro etapas foram marcados e informados pelo professor com o objetivo 

de manter o programa dentro das 2 horas propostas. 

A sequencia da metodologia proposta é também utilizada nas demais atividades da 

disciplina e além dos conceitos necessários para a realização do desenvolvimento do projeto 

do produto, é repassado aos grupos a importância do planejamento através dos conceitos de 

gestão de projetos apresentados anteriormente.   

A Figura 14 apresenta os registros da aplicação da oficina em sala de aula durante 

macro etapas de Concepção e Conceito do Produto e Desenvolvimento do Produto. Já a 

Figura 15 apresenta registros de alguns protótipos dos produtos gerados como resultado da 

atividade. A Figura 16 apresenta registros de alguns cartazes produzidos na oficina como 

material de marketing para realizar a introdução do produto no mercado. 
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Figura 14: Aplicação da oficina em sala de aula 
Fonte: Autor 
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Figura 15: Aplicação da oficina em sala de aula – Protótipos dos produtos 

Fonte: Autor 
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Figura 16: Aplicação da oficina em sala de aula – Cartazes produzidos para divulgação dos produtos 

Fonte: Autor 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS  

De uma forma geral a oficina transcorre dentro do tempo previsto e a recepção dos 

alunos diante do anuncio do programa parece positiva. É possível notar uma agitação inicial 

no momento em que os grupos são divididos e o início da explanação pelo professor torna-se 

um pouco conturbado. Um fator que contribuiu para a agitação inicial está atrelado à 

curiosidade dos alunos em entender os recursos disponíveis nas mesas de sala de aula. O 

andamento da oficina não é prejudicado pela agitação inicial. 

O material preparado para apoiar a oficina facilita o entendimento das etapas e 

possibilita melhor didática para associar o roteiro com o conteúdo da disciplina. Durante a 

realização da oficina o roteiro fica exposto para contribuir com o andamento das atividades.  

Conforme ilustrado na Figura 15, alguns dos produtos projetados e protótipos 

elaborados pelos grupos ao longo das aplicações da oficina foram: 1) porta recados com 

lanterna acoplada; 2) lanterna para leitura de livros; 3) lanterna acoplada a chaves de carro; 4) 

óculos com lanternas fixadas; 5) mini luminárias para cabeceira de camas; 6) lanterna fixa em 

bolsas femininas para localizar objetos guardados; 7) objeto decorativo com lanterna para 

berços de bebês; 8) carteiras femininas com lanternas acopladas; 9) dispositivo para acionar 

garçons em mesas de restaurantes; 10) canetas com lanternas acopladas e 11) aparelhos bucais 

com lanternas acopladas. Cada aluno foi estimulado a votar no melhor produto de acordo com 

as características desejáveis apresentadas na etapa “Especificações Funcionais”. 

A avaliação individual ao final da oficina proporciona melhor entendimento sobre as 

percepções dos alunos diante da atividade. Cada pergunta contribuiu para esclarecer 

diferentes aspectos: 

 1ª pergunta: Durante a realização da oficina foi possível identificar e diferenciar 

de maneira clara as etapas que constituem o Projeto do Produto? 

o As repostas indicam que o material utilizado como apoio (apresentação 

digital) contribuiu para definir claramente as etapas de um projeto de produto e 

que as orientações do professor com explicações conceituais fazendo referências 

aos conteúdos já estudados facilitaram a realização da atividade; 

o A observação realizada pelo autor ao longo das oficinas também apontou 

facilidade dos alunos em associar as etapas do projeto do produto com a oficina. 

 2ª pergunta: No decorrer do projeto houve algum ou alguns responsáveis por 

delegar tarefas? Pôde-se notar alguma vantagem nesse processo? 
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o As respostas indicam que poucos grupos conseguiram manter um responsável 

pelo andamento das etapas durante toda a atividade. A percepção dos alunos sobre 

esse responsável foi de que houve maior facilidade em organizar as atividades e 

principalmente no controle do tempo; 

o Os demais grupos apontam que não houve um responsável específico. 

Algumas destas respostas indicam desvantagem em não manter um responsável 

por entenderem que houve maior conflito nas decisões e a minoria das respostas 

não indicou desvantagem; 

o A observação realizada pelo autor ao longo das oficinas aponta que surgiram 

destaques naturais que se comportaram como líderes e buscaram organizar e 

delegar tarefas. Nem todos os grupos fizeram desta vantagem uma possibilidade 

de organizar a equipe, houve discordâncias internas em alguns grupos e que não 

foram eliminadas para destacar um responsável. 

 3ª pergunta: No decorrer do projeto alguma etapa foi desenvolvida em paralelo? 

Pode-se notar alguma vantagem nesse processo?  

o As respostas indicam que foram desenvolvidas atividades em paralelo em 

todos os grupos, até pelo fato de que o tempo disponível era curto para que as 

atividades fossem sequenciais.  Os alunos relataram que “Geração de Ideias” 

sofreu interseção com a etapa de “Especificações Funcionais” e que a etapa de 

“Construção do Protótipo” pode ser sobreposta com a etapa “Teste e Avaliação”. 

o A observação realizada pelo autor ao longo das oficinas confirma a 

sobreposição de atividades na busca dos alunos em otimizar o tempo e cumprir 

com a proposta. 

 4ª pergunta: Quais são suas sugestões para contribuir na melhoria da oficina de 

projeto de produto? 

o Todas as respostas apontaram que o tempo disponível para realizar a 

atividade foi muito curto e as sugestões foram de aumentar o tempo da oficina. 

Houve sugestões de dividir a oficina em dois dias de aula.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação de jogos didáticos em sala de aula contribui para o aprendizado, mas não 

pode ser a única fonte de informação levada ao aluno. O jogo deve ser tratado como atividade 

complementar que busca facilitar o entendimento e tornar o ensino mais lúdico. Estando o 

jogo didático em segundo plano é importante que a atividade fim de ensinar esteja cercada dos 

conceitos a serem repassados.   

A curta duração da atividade, muito comentada pelos alunos, serviu como link ao 

gerenciamento de projetos, planejamento das atividades e simultaneidade das etapas para 

alcançar a proposta da oficina e reforçaram conceitos estudados na revisão de literatura de que 

o importante para o desenvolvimento da atividade projetual não é necessariamente o produto a 

ser desenvolvido, mas o rigor e a consistência do método utilizado. A aplicação do 

questionário ao final da atividade gerou uma obrigatoriedade aos alunos em associar os 

conceitos teóricos.  

Notou-se possível e pertinente realizar ao final da oficina algumas observações que 

associam a experiência da oficina com o ambiente empresarial dos dias atuais. A função do 

professor em delimitar a problematização e em acompanhar a duração das macro etapas não 

permitindo que os tempos fossem extrapolados funcionou como a movimentação do mercado 

que exige cada vez mais velocidade nos projetos e desafios através da inovação de produtos. 

Para próximas oficinas sugere-se manter o tempo de realização em 2 horas e preparar 

um desdobramento dos resultados da atividade para aula imediatamente posterior a oficina. O 

desdobramento poderá concentrar estudos de caso curtos (de sucesso ou não) encontrados no 

mercado e que de alguma forma apresentem associação ao resultado vivido pelos alunos em 

sala de aula. Propor uma pesquisa que aborde o tema através de um estudo de caso para cada 

grupo. O objetivo é a apresentação dos principais pontos semelhantes entre o caso e a 

experiência da oficina. 

Além dos conceitos descritos na revisão bibliográfica, é possível aprofundar nas áreas 

as quais o gerenciamento de projetos abrange, perfil do gestor de projetos, e novas estratégias 

de tornar o aprendizado destes conceitos mais didático e prazeroso aos alunos. 
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