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Resumo: A educação em engenharia demanda dos 

estudantes uma capacidade de abstração e raciocínio 

cada vez mais apuradas. Nesse contexto, foi 

desenvolvido um software educacional baseado em 

aprendizagem ativa chamado SimStructure, capaz de 

realizar cálculos sobre estruturas treliçadas e pórticos. 

Esta pesquisa objetivou desenvolver a ferramenta e 

analisar o impacto que a utilização desta promoveu num 

grupo de 48 alunos. Os resultados indicam o potencial 

educacional que o software SimStructure apresentou. 

 

1. Introdução 
Este trabalho discute características do aprendizado 

ativo (active learning) aplicado ao desenvolvimento de 

um software educacional e discute o potencial de ensino 

provido pelo meio tecnológico mesclado a elementos de 

aprendizagem ativa. Este conceito está em uso já há 

tempo significativo em todos os níveis de ensino, e 

apresenta resultados relevantes para disciplinas de 

cursos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática, apresentando melhorias expressivas em 

resultados obtidos pelos estudantes [1]. 

O software SimStructure (figura 1) surgiu a partir 

de uma colaboração entre o Centro Universitário FEI 

com a equipe do projeto europeu eMundus [2]. 

 

 
Figura 1 – Estrutura no ambiente de simulação. 

 

2. Metodologia 
Trata-se de um estudo que adotou como marco 

teórico os princípios da aprendizagem ativa. 

Metodologicamente, percorreu três etapas que são: (i) 

captação de conhecimentos prévios dos alunos por meio 

de um questionário; (ii) desenvolvimento de novas 

funcionalidades do SimStructure; (iii) intervenção com 

os  alunos, utilizando três métodos de resolução de 

exercícios (Software SimStructure, Software Ftool e 

também o método tradicional, utilizando lousa e papel).  

Participaram da intervenção 48 estudantes que 

estavam cursando o 5° ciclo do curso de Engenharia 

Civil, na disciplina de Teoria das Estruturas I. 

3. Resultados 
Partindo dos dados coletados através da intervenção, 

os resultados indicam que a ferramenta SimStructure 

tem os elementos necessários para a promoção de um 

ambiente de aprendizagem ativa. O gráfico abaixo 

exemplifica e destaca a eficiência que os meios 

tecnológicos apresentaram sobre o método tradicional 

de resolução de exercícios, apresentando as taxas de 

acertos, erros e nulos quanto à análise dos 

deslocamentos das estruturas presentes nos exercícios.  

 

 
Gráfico 1 – Taxas de desempenho dos estudantes. 

 

4. Conclusões 
O software SimStructure apresentou resultados 

positivos para a resolução dos exercícios propostos, 

visto que houve um desempenho maior no grupo de 

estudantes quando tiveram tal preparo. O engajamento 

ativo do aluno com relação ao seu processo de 

aprendizado pode ser incentivado através dos meios 

tecnológicos, pois apesar da ausência da postura do 

docente, os alunos atingiram resultados significantes 

quando da utilização do SimStructure.    
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