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RESUMO  
 

Esse projeto tem como objetivo principal a criação de um aplicativo para dispositivos móveis que possa 
auxiliar os acadêmicos do curso de engenharia civil a ampliarem e testarem os seus conhecimentos sobre 
as situações e conceitos que envolvem cada etapa de uma obra, além de incentiva-los a se tornarem alunos 
ativos no próprio processo de aprendizagem. Antes do desenvolvimento do produto final serão realizadas 
pesquisas com os professores e acadêmicos do curso para que se possa compreender as necessidades e a 
os anseios dos acadêmicos, para assim poder ser desenvolvido um banco de questões com os principais 
conceitos e situações relevantes ao conhecimento do futuro profissional, depois das pesquisas será 
desenvolvido um jogo de tabuleiro para ser disponibilizado aos alunos e posteriormente o produto final: um 
aplicativo para dispositivos móveis. Os jogos existentes no mercado relacionados com a construção civil são 
jogos para entretenimento, o produto proposto possui o foco educacional por isso será uma novidade no 
mercado de games.    
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1 INTRODUÇÃO  
 

A busca pelo conhecimento é algo essencial para o desenvolvimento pessoal e 
profissional do ser humano. O impacto da educação abrange não só o pessoal, mas traz 
benefícios de forma direta para o país, os principais impactos da educação estão 
relacionados com o combate à pobreza, o crescimento da economia, a promoção da 
saúde, a diminuição da violência, a garantia de acesso a outros direitos, a proteção do 
meio ambiente, o aumento da felicidade, o fortalecimento da democracia e da cidadania e 
uma maior compreensão do mundo. Devido a isso, muitos jovens buscam ingressar no 
ensino superior, após a conclusão da última etapa da educação básica, além dos jovens a 
adesão ao ensino superior acontece por muitos adultos e idosos que desejam expandir 
seus conhecimentos ou que estão em busca, também, de um diferencial para o ganho 
salarial.  

 Em 2017, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes na Área de 
Engenharia Civil, realizado no último ano da graduação, contou com a participação de 
estudantes de 539 cursos, sendo que 411 cursos são de Instituições privadas de ensino.  
A Engenharia Civil é um curso bastante procurado pelos estudantes, que envolve 
principalmente conceitos matemáticos, o engenheiro civil tem papel fundamental na 
sociedade no quesito de desenvolvimento e planejamento de estruturas. Embora seja 
uma profissão ligada diretamente com a economia, o curso é sempre procurado por quem 
deseja atuar profissionalmente na área da construção civil.  

A maioria dos estudantes que frequentam o ensino superior são jovens. As 
crianças nascidas a partir da década de 80 e 90 são definidas por Prensky (2001) como 
nativos digitais por apresentarem familiaridade com o universo digital. Logo, existe uma 
dificuldade muito grande por parte da maioria dos alunos em absorver como deveria o 
conhecimento que é transmitido para eles durantes as aulas. Isso acontece, pois, as 
tecnologias, como o celular, são mais atraentes que as aulas de forma geral, onde os 
conteúdos são apresentados de forma maçante pela maioria dos professores.  
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Segundo o artigo 3º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002:  
                                             O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 

egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a 
sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 
com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade” 
(BRASILIA, 2002, p.32).  

Essa Resolução institui diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 
engenharia civil, dentre elas tem-se a carga mínima do curso de 3.600 horas, onde 30% 
são direcionados ao núcleo de conteúdos básicos, 15% ao núcleo de conteúdos 
profissionalizantes, e o restante contempla o núcleo de conteúdos específicos que são 
definidos pela Instituição de Ensino Superior. 

 Em agosto de 2018, o Ministério da Educação Conselho Nacional de Educação 
Superior propôs a revisão das DCNs (Diretrizes Nacionais Curriculares) para os cursos de 
graduação em Engenharia, tendo-se como premissas: “a. elevar a qualidade do ensino 
em Engenharia no país, primordialmente; b. permitir maior flexibilidade na estruturação 
dos cursos de engenharia, de modo a induzir que as instituições de ensino inovem seus 
modelos de formação e c. reduzir a taxa de evasão nos cursos de Engenharia” 
(BRASILIA, 2018, p.04). Dentre vários motivos, a intenção dessa mudança está em 
transformar o aluno, para que ele possa adquirir um perfil de pesquisador e para que ele 
possa ter um maior aproveito do conhecimento que é transmitido durante as aulas, para 
que possa se tornar um profissional capaz de atuar em situações muitas vezes 
imprevisíveis.  

Tendo em vista o fato de que um aluno que sabe buscar o conhecimento, tendo o 
professor como um tutor para auxilia-lo nesse desenvolvimento, possui inúmeras 
vantagens em relação aos outros e levando em conta a intensa ligação dos jovens com a 
tecnologia, a intenção desse trabalho é responder o seguinte questionamento: Como 
auxiliar os acadêmicos de engenharia civil no processo de aprendizagem e 
desenvolvimento do interesse sobre conceitos e situações relevantes para a vida 
profissional?   

Para responder tal questionamento se faz necessário o entendimento aprofundado 
sobre as metodologias ativas que é uma forma de ensino que vêm sendo discutida e 
implementada em diversos centros educacionais, e possui como objetivo principal fazer 
com que o aluno se torne ativo e participe da sua formação. As principais metodologias 
ativas são a Sala de Aula Invertida, Metodologia Baseada em Problemas e Aprendizado 
Baseado em Equipe. As mudanças nas Diretrizes Nacionais Curriculares dos cursos de 
graduação em engenharia procuram incluir atividades ativas no planejamento das 
disciplinas para que o aluno absorva mais conhecimento.  

 Considerando o fato que a tecnologia é algo presente na vida dos estudantes, a 
gamificação pode auxiliar na aprendizagem quando os alunos não estão em sala de aula. 
Os jogos são instrumentos que cativam as pessoas, mas também podem ser educativos, 
e acima disso podem ser a chave para despertar o interesse em pesquisar sobre 
assuntos pertinentes que são apresentados durante o divertimento. Isso porque a 
gameficação desperta nos usuários um lado sociável e competitivo, segundo o Blog da 
Unicesumar, no post sobre Teconologia na educação o aluno ao jogar “se sente bem 
interagindo com outras pessoas (jogadores), ao mesmo tempo em que é atraído por 
situações em que pode disputar algo e provar sua expertise em relação aos 
concorrentes”.  

Uma grande parte dos alunos se queixa sobre a formação acadêmica e a relação 
posterior com a profissão em si. Por isso, ao final dessa pesquisa será desenvolvido um 
jogo direcionado aos acadêmicos de Engenharia Civil, onde eles possam treinar seus 
conhecimentos, amplia-los e se sentirem motivados a pesquisar sobre conceitos, 
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situações e pontos chaves que ocorrem na profissão. A intenção é que eles aprendam de 
forma natural e divertida, conceitos realmente aplicados e importantes da profissão.  

No mercado tecnológico existem diversos jogos que são relacionados com a 
construção civil, como o Constructions Simulator 2017, que é um jogo de simulação de 
construções do inicio ao fim de um projeto, onde se começa sendo um pequeno 
empreiteiro e evolui com as fases. Os jogos disponíveis no mercado têm como função 
principal o entretenimento e não possuem como público alvo especificamente os 
acadêmicos do curso de engenharia civil. Para serem utilizados com fins educacionais os 
jogos precisam ter objetivos de aprendizagem bem definidos e ensinar conteúdos das 
disciplinas aos usuários, ou então, promover o desenvolvimento de estratégias ou 
habilidades importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos 
(Gros, 2003). O jogo proposto como produto final neste projeto é um jogo educativo que 
terá como objetivo principal os conceitos de Engenharia Civil, atrás de perguntas e 
respostas que precisam ser resolvidas para a evolução no jogo. Os questionários 
objetivos aplicados proporcionaram aos alunos o exercício do conhecimento adquirido em 
sala de aula, bem como o entendimento sobre as etapas que compõem uma obra, pois as 
perguntas serão relacionadas com cada etapa. Dessa forma, além de praticar os 
conhecimentos adquiridos em sala eles irão se deparar com situações que ainda não 
foram apresentadas pelos professores, pois o jogo tem como público alvo os acadêmicos 
de engenharia civil de forma geral, desde o início da graduação, assim os mesmos podem 
se sentir instigados a pesquisar sobre outros conteúdos para poder evoluir no jogo 

Tendo em vista o fato dos jovens utilizarem o celular praticamente o dia todo, o 
jogo será disponibilizado como um aplicativo de celular para facilitar o acesso dos 
acadêmicos. Segundo dados levantados pela Newzoo, em 2017 com 66,3 milhões de 
gamers houve uma movimentação de 1,3 bilhões de dólares, o Brasil é o principal 
mercado de jogos da América Latina e o décimo terceiro no ranking mundial. Ou seja, o 
mercado dos jogos está em expansão e o investimento para a fabricação do produto é 
pequeno quando comparado com o lucro que pode ser gerado.  

Um aplicativo de celular pode ser facilmente divulgado por meio de propagandas 
virtuais o que facilita a comercialização do produto nesse meio. Além do que, o aplicativo 
por ter como objetivo a ampliação do aprendizado dos acadêmicos de engenharia civil, 
pode ser recomendado pelos professores do curso como instrumento de incentivo para 
testar e ampliar os conhecimentos dos alunos. 

Logo, o objetivo geral desse projeto está no ensino e aprendizagem dos 
acadêmicos de engenharia civil, através de um jogo para dispositivos móveis onde os 
acadêmicos possam aumentar e testar seus conhecimentos sobre conceitos e situações 
reais da vida profissional. Os objetivos específicos são: identificar os anseios dos 
acadêmicos de engenharia civil quanto a formação no curso; conhecer a opinião que os 
acadêmicos possuem em relação a jogos e a tecnologia de forma geral em prol da 
aprendizagem; compreender a influência dos jogos na aprendizagem; definir um banco de 
questões sobre cada fase de uma obra que se relacionem com conceitos e situações 
reais, que precisam ser conhecidas por um engenheiro civil; interpretar os questionários 
aplicados aos acadêmicos e aos professores do curso de engenharia civil; desenvolver 
um jogo de tabuleiro como protótipo do aplicativo; desenvolver um jogo com interface 
simples e atrativa que englobe um banco de questões objetivas sobre as principais 
situações de cada fase de uma obra,  avaliar o interesse e o quanto o jogo produzido 
pode motivar e ajudar os acadêmicos no processo de aprendizagem da profissão, através 
da aplicação de questionários com os usuários. 

A utilização de aplicativos por parte dos alunos que possam alavancar os 
conhecimentos dos mesmos é de suma importância e se existir aplicativos que sejam 
cativantes e ainda possam contribuir com o conhecimento são de extrema valia para os 
acadêmicos. “As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos 
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curiosos, motivados, facilitam enormemente o processo, estimulam as melhores 
qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada do 
professor-educador”. (Moran, 2000, p.17). 

 
4 METODOLOGIA  
 

O projeto proposto será realizado através de uma pesquisa exploratória sobre o 
tema educação dos futuros engenheiros através de um jogo. A abordagem dessa 
pesquisa será quantitativa e qualitativa, tendo em vista o fato que, os dados serão 
coletados por meio de questionários aplicados aos acadêmicos do curso e aos 
professores, com o objetivo de estabelecer os principais conceitos de cada etapa de uma 
obra a serem desenvolvidos no aplicativo, após a aplicação, os dados serão analisados 
para o posterior desenvolvimento do produto. 

O universo da pesquisa será em torno dos acadêmicos e professores do curso de 
engenharia civil. Isso acontecerá para a melhor compreensão dos principais conceitos e 
situações que se espera de um profissional formado da Engenharia Civil. Após a 
aplicação dos questionários, que serão realizados por meios eletrônicos, os dados serão 
analisados para a produção de um jogo que possa auxiliar os atuais acadêmicos nos 
estudos e na preparação para atuar na profissão. 

Após a coleta dos dados, será realizado um banco de questões para compor o jogo 
final, tendo em vista que é através das questões, parte essencial do produto, que os 
alunos testaram e ampliaram seus conhecimentos. O jogo contará com um banco de 
questões para cada etapa de uma obra, por exemplo, para a etapa de fundação existirá 
um banco de questões objetivas que englobam os principais conceitos sobre a mesma, 
através da opinião dos professores obtidas no questionário. 

Antes do jogo final, que será um aplicativo de celular, será desenvolvido um jogo 
de tabuleiro, com a mesma proposta, para que se possa aplicá-lo com os acadêmicos, 
buscando melhorias e sugestões para o desenvolvimento do produto principal, o 
aplicativo. 

Aliado a aplicação de questionários, desenvolvimento do banco de questões, 
desenvolvimento do jogo de tabuleiro e do aplicativo, essa pesquisa irá abordar a relação 
que os alunos possuem com a tecnologia e a importância e relevância da gamificação na 
aprendizagem. Isso será possível através de pesquisa bibliográfica. 

Por fim, depois do produto pronto, ele será divulgado para os acadêmicos do curso 
de engenharia civil para que após um tempo jogando, os usuários possam responder um 
novo questionário com o objetivo de emitirem a sua opinião sobre o jogo. 
 
5 RESULTADOS ESPERADOS  
 

Através desse trabalho espera-se obter conhecimento sobre o papel dos jogos na 
aprendizagem e compreender os pontos de melhoria no processo de aprendizagem de 
conceitos simples e essenciais da Engenharia Civil. Para que com isso, após as 
pesquisas possa ser desenvolvido um jogo para dispositivos móveis que auxilie no 
processo de aprendizagem e ao mesmo tempo desenvolva o interesse nos acadêmicos 
do curso de engenharia civil para que possam se tornar profissionais melhores e acima de 
tudo que eles possam pesquisar, compreender e aprender conceitos e situações 
relevantes para a vida profissional que muitas vezes são esquecidas ou até mesmo não 
apreendidas durante a graduação, mas que são de extrema importância para a prática da 
profissão.   
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