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O JOGO DO PESCADOR 
 
Os participantes irão dividir-se em grupos de 6 indivíduos:  
5 pescadores 
1 banqueiro omnipresente e omnisciente. 
 
Identifique o banqueiro. Como geralmente funciona, os seres omniscientes neste jogo não 
comunicam diretamente com os pescadores.  
 
[O professor leva todos os banqueiros para fora da sala, um de cada grupo, e explica as instruções, 
enquanto distribui as folhas de apoio. O professor regressa à sala e fornece as seguintes instruções 
aos jogadores.] 
 
INSTRUÇÕES para TODOS: 

Pescadores: Em cada dia, têm a opção de pescar 1, 2 ou 3 peixes. Têm 10 dias para pescar. O objetivo do 
jogo é ter o máximo de peixes possível após 10 rondas.  

 
(NOTA PARA O PROFESSOR: fica ao critério dos alunos o que significa pescar o máximo número de 
peixes possível ou deixar o máximo número de peixes possível no lago! Os Pescadores podem ter a 
vaga sensação de que o número de peixes não é ilimitado, contudo não têm total certeza).   

 
Os Banqueiros: Sendo omniscientes, estarão a observar e monitorizar a tabela de jogo (ver abaixo, 
Apêndice) em relação às decisões dos pescadores e NÃO PODEM FALAR COM OS PESCADORES.  
 
O banqueiro comunica apenas quando o stock de peixes termina. 
 
 
INSTRUÇÕES apenas para o BANQUEIRO: 
Stock inicial: 25 peixes 
Taxa de crescimento: 1 peixe nascido a cada 5 peixes restantes no lago 
 
RONDA 1: JOGAR 
O professor irá permitir aproximadamente 1 minuto para cada ronda de pescaria (o jogo, no total, 
deverá ocupar 10 minutos). No final de cada ronda, o banqueiro irá registar na tabela a apanha de 
cada jogador, a apanha total, o número restante de peixes após a apanha, e os peixes estantes após 
crescimento.  
 
Os jogadores podem falar entre si mas não com o banqueiro! O banqueiro deverá manter a tabela 
escondida!  



 
 
 
 
 

 

As questões que surjam devem ser respondidas, porém perguntas sobre a quantidade máxima que 
uma pessoa pode pescar, ou que um grupo pode apanhar, ou quantos restam no oceano, não devem 
ser respondidas nesta fase. 
Se em algum momento a pesca se esgotar, o banqueiro irá parar o jogo para esse grupo, dizendo-
lhes que todos os peixes já não existem.  
Quando todos os grupos falharem, começa a discussão. 
 
Discussão 
O professor coloca as seguintes questões à turma:  
▪ Quantos grupos terminaram a pesca antes do tempo? 
▪ Porque é que a pesca terminou? 
▪ Alguém conseguiu terminar a pescaria sem esgotar os limites? 
▪ Se sim, peça para explicar o que foi feito e o total de apanha desse grupo  
▪ Mais alguém conseguiu um número maior de apanha?  
▪ Como se poderia ter evitado terminar a pesca antes do tempo?  
▪ Precisavam de saber o que a Natureza sabe! 
 
 
O professor passa a explicar a situação.  
 
Aqui está o que vocês não sabiam – a pescaria começou com 25 peixes. Em cada noite, nasceram 
mais peixes – eram precisos 5 peixes no oceano para terem mais um bebé a cada noite. 
 
Então isso era o que a Natureza sabia que vocês não sabiam.  
O professor salientará que a chave para o colapso da pesca é que o tempo que leva é maior do que 
o crescimento, o stock está a esgotar-se, e que, mais cedo ou mais tarde, se irá acabar. Isto tem 
paralelos evidentes, mais adiante, com a sobrecarga global. 
 
 
RONDA 2: JOGAR 
 
OK, vamos tentar mais uma vez. Agora sabem o que apenas a Natureza sabia na primeira ronda! 
Lembrem-se, estão a começar com 25 peixes, e são precisos 5 peixes em cada noite para que um 
novo bebé nasça. Notem ainda que o stock inicial não pode ser superior a 25 e que vocês são 
pescadores, logo vocês devem pescar para sobreviver.  
Têm alguns minutos para discutir, e depois voltamos à pesca.  
Vamos jogar novamente. 
Após a segunda ronda, inicie uma discussão para compreender as diferentes estratégias levadas a 
cabo por cada grupo. 
 
DIFERENTES CONFIGURAÇÕES: 

● GRUPOS DE 5 (4 pescadores + 1 banqueiro):  
o Stock de peixe: 18;  
o Peixes pescados: 1 ou 2 cada  
o Taxa de renovação: 1 peixe bebé novo para cada 5 peixes que restam no lago,  
o Duração da apanha: 8 dias. 



 
 
 
 
 

 

● GRUPOS DE 4 (3 pescadores + 1 banqueiro): 
o Stock de peixe: 10; 
o Taxa de renovação: 1 peixe bebé para cada 4 peixes que restam no lago, 
o Peixes pescados: 1 ou 2 cada,  
o Duração da apanha: 9 dias. 

 
RESULTADOS ESPERADOS do JOGO: 
Ver slides 3 e 4 do PowerPoint.  
Cada aluno deve compreender que: 

1. A capacidade de a natureza fornecer recursos e absorver resíduos não é infinita.  
2. Apenas podemos exceder esta capacidade temporariamente, ainda que não tenhamos 

noção de que o estamos a fazer (sobrecarga).  
3. A sobrecarga conduz à degradação dos ecossistemas da Terra.  
4. Assim que os ecossistemas da Terra se tornam degradados, o tempo de recuperação é 

bastante longo.  
5. Ter informação sobre a oferta da natureza e a procura humana é crucial para a gestão.  
6. Cooperação é a solução adequada para encontrar uma opção sustentável para gestão dos 

peixes.  
7. Conceitos de equidade intra e inter gerações. 
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