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1 RESUMO 

As aulas de Teoria das Estruturas são, geralmente, ministradas através do 

método convencional de ensino, utilizando apenas recursos tradicionais, tais como 

quadro e projetor multimídia. Nos últimos três semestres letivos o índice de 

reprovação na disciplina de Teoria das Estruturas I no curso de engenharia civil do 

UNIARAXÁ foi superior a quarenta por cento, número que comprova que a utilização 

do método convencional é insuficiente para a assimilação do conteúdo. Espera-se 

com este projeto construir um modelo físico didático que auxilie a aprendizagem do 

conteúdo de carregamento em edifícios de múltiplos andares e demonstrar sua 

eficácia através de indicadores que permitam comparar a aprendizagem através 

destes modelos com a aprendizagem através do método convencional de ensino, 

diminuindo assim o numero de reprovações na disciplina e obtenção de 

aprendizagem mais completa sobre o assunto. Portanto, desenvolver um método de 

ensino através de modelo físico didático, e comprovar sua eficácia, se mostra de 

extrema importância. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No curso de engenharia civil uma das mais importantes áreas para a 

formação do aluno é a relacionada ao ensino das estruturas. Observa-se no curso 

de engenharia civil do UNIARAXÁ que as disciplinas que compõem o eixo de 

estruturas são aquelas em que os alunos encontram a maior dificuldade para 

aprendizagem resultando em um alto índice de reprovação. Estas disciplinas 

geralmente são expostas pelos professores através de aulas convencionais, 

utilizando como principais recursos quadro e projetor multimídia. Porém, observa-se 

que estes recursos são insuficientes para o completo entendimento e visualização 

de todos os fenômenos físicos que envolvem a análise estrutural.  

Conforme apontado por Margarido (2001) e Rebello (1993) (citado por 

SARAMAGO, Rita, 2011) os estudantes em geral sentem a necessidade de um 

aprendizado que proporcione a visualização e compreensão dos fenômenos físicos 

para além das estratégias de dimensionamento por meio de modelos matemáticos e 

abstratos. 

Segundo estudo levantado por Di Pietro (2004) através das avaliações dos 

alunos do curso de Arquitetura da Faculdade Federal de Santa Catarina durante 

cinco semestres pode-se afirmar que o emprego de modelos didáticos para o ensino 



 

de estruturas foi determinante para a compreensão e fixação dos conceitos teóricos 

sobre o comportamento das estruturas sujeitas aos mais diversos tipos de esforços. 

Neste estudo compararam-se os resultados de turmas onde se utilizou apenas os 

métodos convencionais de ensino com turmas onde foram utilizados modelos físicos 

como recurso complementar. Nas turmas onde os modelos físicos foram utilizados, 

obteve-se um resultado, em média, 20% maior do que nas turmas onde se utilizou 

apenas o método convencional de ensino. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho consiste em facilitar a compreensão dos 

conceitos de distribuição de cargas em lajes e vigas de edifícios de múltiplos 

andares na disciplina de Teoria das Estruturas 1 do curso de Engenharia Civil do 

UNIARAXÁ. para alcançar este objetivo, serão realizadas as seguintes etapas: 

- Desenvolver e aplicar questionário, visando saber às principais dificuldades 

de aprendizagem dos alunos na disciplina. 

- Desenvolver modelos didáticos que permitam ao aluno visualizar de 

maneira prática e objetiva como são os carregamentos envolvidos em um projeto de 

edifícios de múltiplos andares. 

- Verificar se a utilização de modelos experimentais nas aulas da disciplina 

Teoria das Estruturas I do curso de Engenharia Civil do UNIARAXÁ implica em 

melhores resultados se comparado aos resultados utilizando apenas o método 

convencional de ensino. 

 

4 METODOLOGIA 

Inicialmente será desenvolvido questionário para verificar a percepção dos 

alunos acerca da dificuldade de compreensão dos principais conteúdos ministrados 

na disciplina de Teoria das Estruturas 1 do curso de Engenharia Civil do UNIARAXÁ. 

Com estes dados, será realizado levantamento de modelos físicos 

experimentais relacionados ao ensino estruturas que já são utilizados em 

universidades brasileiras e estrangeiras de forma a verificar a existência de modelo 

capaz de auxiliar o professor a ministrar as aulas. Assim, será determinado o modelo 

físico didático mais adequado ao laboratório de estruturas do UNIARAXÁ e as 

dificuldades dos alunos. Em caso de inexistência de um modelo que atenda ao 

conteúdo determinado no questionário, será projetado um modelo para este fim. 



 

O modelo físico didático será executado. Para uma das turmas (Turma A) de 

“Teoria das Estruturas I” do curso de engenharia civil do UNIARAXÁ no 2º semestre 

de 2015 serão ministradas aulas convencionais e para outra turma (Turma B) serão 

ministradas aulas utilizando modelos físicos didáticos. Serão aplicados testes de 

forma a comparar os resultados obtidos pelas duas turmas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento deste projeto consiste em três etapas. Na primeira foi 

formulado um questionário com 11 perguntas relacionadas ao conteúdo de vigas na 

disciplina de Teoria das Estruturas I e aplicado a 5 turmas que já haviam feito a 

disciplina ou estavam cursando a disciplina. A segunda parte consistiu da definição e 

montagem do modelo experimental a ser usado em aula para a realização da 

terceira etapa do trabalho, que encontra-se atualmente em andamento e consiste 

em ministrar aulas com e sem a utilização do modelo experimental desenvolvido. 

Futuramente, após o termino da disciplina, serão analisados os diferentes resultados 

obtidos, podendo quantificar se a utilização de modelos experimentais no ensino de 

Teoria das Estruturas I facilitou a aprendizagem da disciplina. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Em questionário aplicado os alunos que já haviam cursado a disciplina 

Teoria das Estruturas I, identificou-se que, dentre todos os conteúdos relacionados à 

aprendizagem de vigas, aquele com maior dificuldade de assimilação é a distribuição 

de cargas em edifícios de múltiplos andares. Apenas 13% dos alunos responderam 

que dominam totalmente o assunto, 50% dominam parcialmente e necessitam de 

auxílio e 37% dos alunos não dominam o assunto. Por outro lado 63% dos alunos 

dominam totalmente o conceito de carga distribuída. 
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