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Resumo: A qualidade da retenção de conhecimento 

que estudantes apresentam quando ensinam à outros 

alunos tem sido alvo de recentes estudos. O potencial de 

aprendizagem que surge desta relação entre alunos se 

entitula learning by teaching (LBT). Partindo deste 

conceito e dos elementos tecnológicos aplicados à 

educação, deseja-se estudar como elementos desta 

estratégia de ensino podem ser inseridos em um 

software educacional desenvolvido no Centro 

Universitário FEI, denominado SimStructure. Propõe-se 

neste estudo gerar um modelo de mapeamento de ações 

que represente o comportamento dos alunos em grupos 

durante estudos presenciais, permitindo elaborar as 

diretrizes de desenvolvimento a serem inseridas no 

ambiente de simulação virtual SimStructure, 

possibilitando a promoção e o estudo da influencia do 

método LBT nas relações de ensino virtual.  

 

1. Introdução 
O software SimStructure surgiu em 2014 e tem sido 

desenvolvido e avaliado como uma ferramenta 

educacional capaz de simular deslocamentos em 

estruturas em barras. A motivação para o 

desenvolvimento desta ferramenta surgiu de uma 

dificuldade que os alunos apresentam para visualizar os 

deslocamentos de estruturas quando da aplicação de 

esforços internos. A Figura 1 apresenta o ambiente de 

simulação com uma estrutura treliçada.  

 

 
Figura 1. Interface do software SimStructure. 

 

Estudos anteriores que utilizaram o software 

concluíram que os estudantes apresentaram um 

significativo aumento nos resultados dos exercícios 

propostos quando utilizaram dois software distintos com 

focos educacionais, em especial a ferramenta 

SimStructure, no que diz respeito à análise do 

comportamento de estruturas, em comparação com a 

metodologia tradicional de ensino (exercícios na lousa).  

A etapa subsequente de desenvolvimento da 

ferramenta busca conectar alunos virtualmente para que 

as relações de ensino-aprendizagem se tornem viáveis. 

Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo desenvolver 

e validar um modelo que visa a compatibilidade entre a 

forma de estudo presencial e virtual. Esta 

compatibilidade é importante pois a utilização de uma 

nova metodologia de estudo pode gerar resistências nos 

alunos que impossibilitem sua efetiva aplicação.  

O modelo presente na figura 2 foi proposto 

inicialmente pelos autores e avaliado de forma 

presencial para que futuramente seja atualizado e 

implementado no ambiente de simulação. Através deste 

modelo, o software poderá monitorar as ações dos 

estudantes durante a imersão dos mesmos [1], 

verificando, além de diversos aspectos cognitivos, o 

impacto do auxílio de terceiros (colegas do grupo de 

estudo) na resolução de exercícios.  

Tendo o modelo final que seja compatível com a 

esfera presencial e virtual, este estudo apresentará uma 

discussão que indique como cada elemento do modelo 

atualizado deverá ser implementado no software, 

definindo certas diretrizes que assegurem esta 

compatibilidade durante a implementação do algoritmo.  

 

2. Metodologia 
Visando estabelecer um panorama geral de como os 

alunos se comportam durante a realização de um 

exercício até a finalização do mesmo, um modelo inicial 

foi proposto para elaboração e discussão do questionário 

inicial, como pode ser visto na figura 2.  

  

 
Figura 2. Modelo de mapeamento. Versão 1 

 

Uma pesquisa foi aplicada a um total de 17 alunos 

do 5º ciclo de Engenharia Civil do Centro Universitário 
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FEI que cursam a disciplina Teoria das Estruturas I 

participaram da pesquisa. O tempo de duração de 

aplicação do material de pesquisa foi de 80 minutos.  

Os alunos formaram grupos de 3 a 6 alunos para a 

resolução de dois exercícios que envolviam os conceitos 

abordados em sala de aula nesta disciplina, ao final de 

cada exercício, 12 perguntas de múltipla escolha foram 

aplicadas de forma a mapear todas as ações que os 

estudantes realizam durante a realização de cada 

exercício. Cada exercício foi proposto de forma a 

avaliar primordialmente um nível específico da 

Taxonomia revisada de Bloom [2], permitindo 

estabelecer uma futura correlação entre o 

comportamento dos grupos com o grau de 

complexidade.  

 

3. Resultados 
Com base na primeira coleta de dados obtida 

através do questionário, o modelo inicial foi discutido e 

atualizado de acordo com o comportamento que os 

alunos demonstraram. O modelo atualizado presente na 

figure 3 foi elaborado tomando-se as médias das 

frequências de todos os alunos presentes na pesquisa, 

não indicando o comportamento isolado de um único 

aluno.  Diferentemente da versão inicial, foi atribuído 

um significado específico para cada aresta e os valores 

presentes nas mesmas. Os gráficos auxiliares permitem 

agregar um significado à alguns vértices em específico, 

que pode auxiliar o educador a analisar os resultados de 

um aluno e da turma de uma forma mais abrangente e 

detalhada.  

 

 
Figura 3. Modelo de mapeamento. Versão 2 

 

 

4. Conclusões 
Os resultados apresentados e discutidos 

previamente indicaram algumas tendências, a principal 

delas remete ao potencial que a estratégia LBT pode 

alcançar no ambiente de estudos presencial, uma vez 

que em ambos os exercícios aplicados, a taxa de busca 

por auxílio de colegas superou significativamente a taxa 

de auxílio pelo material de apoio. Dessa forma, à de se 

destacar que incentivar o aluno a aprender para ensinar 

pode alavancar expressivamente o desempenho dos 

alunos de forma geral, melhorando certas capacidades 

essenciais aos profissionais deste século [3].  

A inserção deste modelo atualizado no ambiente de 

Simulação SimStructure pode ser um meio adequado e 

necessário para que o mapeamento das ações seja feito 

de forma a contemplar todas as variáveis que existem no 

processo de estudos dos alunos. Segundo o princípio da 

aprendizagem ativa, o momento de estudos dos alunos é 

de grande importância, pois é nesse momento que o 

aluno exerce sua autonomia na construção de seu 

conhecimento. Assim, se torna imprescindível analisar 

com maior detalhamento as relações que um aluno 

constrói durante seus estudos.  

Apesar deste estudo não se basear num modelo 

perfeito de aprendizagem, formas de análises 

comparativas podem ser acionadas para avaliar o 

desempenho dos alunos, tanto do aluno com ele próprio 

(autodesenvolvimento), quanto do aluno com relação ao 

contexto em que ele está inserido. 
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