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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo relatar um trabalho de iniciação científica cujo foco principal 
foi explorar e elucidar a concepção e o desenvolvimento de uma interface para interação 
professor-estudante-simulador de uma ferramenta pedagógica baseada em simulação 
computacional na intenção de mitigar o lapso existente entre o conceito ensinado em sala de 
aula e a prática aplicada a estes conceitos aprendidos pelos acadêmicos pelo uso de 
ferramentas auxiliadoras no processo de construção de serviços on line via internet como 
apoio didático a aula presencial. Para esta finalidade foram estudados e estabelecidos padrões 
de apresentação para cada tipo de tela da interface de acordo com o objetivo educacional. Ao 
final são apresentadas as considerações finais, destacando as contribuições da proposta de 
estruturação sistêmica e didática para a elaboração das diversas etapas do projeto de 
simulação e algumas indicações de oportunidades de estudo e pesquisa a serem realizadas. 
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1. Introdução 

A simulação computacional e o uso de jogos sérios são atividades didáticas que vem se 
expandido em todos os níveis de ensino (ROCHA, et al., 2016). No entanto, a area de gestão 
empresarial no Brasil apresenta poucos estudos e ferramentas computacionais que estejam 
focados em dinâmica de sistemas e simulação computacional (ANDRADE; DOMINGOS; 
VEIGA, 2017). Os cursos de gestão ainda adotam como principais ações pedagógicas o uso 
da didática de empresas simuladas e jogos de empresas (ARAÚJO; BRITO; CORREIA; 
PAIVA; SANTOS, 2015). Ao buscar uma estrutura pedagógica que pudesse dar aporte à 
tarefa de desenvolver a aula mediada pelo uso de sistemas computacionais que simule uma 
determinada situação do mundo cotidiano (FORRESTER, 1994), norteada didaticamente a 
partir da aprendizagem dinâmica (VEIGA; ZANON, 2016) foi desenvolvida uma estrutura 
didática para a elaboração, desenvolvimento e realização da ação pedagógica da aula mediada 
com uso de ferramentas computacionais. 

Como princípio geral, um ambiente de ensino mediado por simulação computacional 
necessita estruturação e organização que oportunizem aos acadêmicos uma série de atividades 
de estudos que, mesmo que simuladas, possam, lhes dar condições de realizar observações, 
abstrações e generalizações conceituais das teorias científicas estudadas (STAVE; BECHK; 
GALVAN, 2015).  
Nessa perspectiva, o objetivo geral foi desenvolver um sistema de desenvolvimento de 
atividade de ensino em situações pedagógicas de aprendizagem em aula mediada por uma 
interface via internet e conexão online, que consorciasse conceitos teóricos e cenários de 
simulação computacional de situações dinâmicas de um cenário empresarial com vista a 
compreensão dos conceitos científicos e dos processos cotidianos inerentes a uma 
determinada área de conhecimento. 
Este trabalho está dividido em uma revisão bibliográfica, que ilustra o cenário do ensino de 
gestão no Brasil e busca também fundamentar o conceito de simulação computacional aplicada 
ao ensino, especialmente na área de gestão. Em seguida é apresentada a metodologia, seguida 
das análises da interface e finaliza com as considerações finais da construção, seleção e avaliação 
de interfaces propostas para fins educacionais com a finalidade de obter uma experiência de uso 
confrontando a prática com a teoria. 
 

2. Fundamentos teóricos 
2.1 Os aspectos de ensino baseado e mediado por interface computacional 

A ciência da gestão diferentemente de outras áreas do conhecimento, como engenharias e 
biomédicas, que podem colocar em prática seus conhecimentos em laboratórios universitários, 
só pode em sua grande maioria praticar e experimentar os conhecimentos apreendidos em sala 
de aula dentro de organizações reais como as públicas, privadas e ONGs. Nesse sentido, com 
a impossibilidade de grande parte dos estudantes se iserirem nas organizações desde os seus 
primeiros períodos na universidade, é que ocorre o hiato entre o aprendizado obtido em sala 
de aula e a realidade gerencial demandada pelo mercado (OLIVEIRA et al., 2006). Segundo 
Nassif, Ghobril e Bido (2007), os atores envolvidos com o ensino e a aprendizagem da ciência 
da gestão estão cada vez mais preocupados com o hiato anteriormente mencionado. Contudo, 
há pouca pesquisa, direcionamento e metodologias de ensino que consigam equilibrar as 
expectativas entre as demandas de mercado e acadêmicas.  
Uma das práticas desenvolvidas no sentido de mitigar esta problemática, segundo Wolfe 
(1978), são os jogos de empresas, que tem por objetivo a simulação de desafios e tomadas de 
decisão pertencentes ao ambiente das corporações. Com o passar das décadas e da evolução 
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tecnológica, alunos acadêmicos podem simular, por meio de softwares cada vez mais 
sofisticados, a realidade cotidiana das mais diversas organizações. Em outras palavras, 
“correlaciona o referencial teórico, adquirido ao longo da vida pessoal e instrucional do 
indivíduo, a sua própria capacidade de percepção no ambiente organizacional (simulado) 
entre tentativas de erros e acertos”. (Lopes et. al, 2012, p. 5).  

No Brasil, entre as décadas de 1960 e 1970, os primeiros jogos de empresas apresentavam 
baixa confiabilidade e pequena amplitude de conhecimento devido as limitações 
computacionais inerentes a esse momento histórico (MARION; MARION, 2006). Essa 
percepção negativa com relação aos jogos de empresas foi resultado de um número reduzido 
de pesquisas científicas que abordassem o tema da simulação do ambiente das organizações, 
voltadas ao ensino acadêmico e profissional, no qual o aluno tinha baixa ou nenhuma 
interação com o tema apreendido (MIZUKAMI, 1986). Com a evolução das tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) e suas várias aplicações, foi possível o avanço da pesquisa 
científica abordando o tema jogos de empresas. A título de comparação, em seu estágio 
inicial, as simulações só podiam ser realizadas por meio de mainframes (computadores de 
grande porte dedicados ao processamento de um grande número de informações), o que 
restringia o uso dos jogos a poucas universidades e organizações (MARTINELI, 1998). Com 
a popularização dos computadores pessoais e da internet, as simulações tiveram seu escopo de 
utilização ampliadas para o complemento do aprendizado, dinamismo dos métodos de ensino 
e praticidade do uso das aplicações de simulação (MARTINELLI, 1987).  
Como constatado anteriormente, o hiato entre aprendizado e prática é um desafio a ser 
superado. Nesse sentido, Gramigna (1995) aponta que a simulação aplicada aos negócios é 
um método de aprendizagem empírica, ou seja, dada uma situação específica, o estudante 
utilizará os conhecimentos teóricos adquiridos para solucionar problemáticas comuns em 
organizações de setores e portes diferentes. Para além, a aplicação de simulações no ambiente 
acadêmico “pode colaborar para as relações interpessoais, a capacidade de trabalho em grupo, 
a capacidade de ouvir e de se colocar na posição de outros” (SILVA et al., 2004), e também 
possibilitar a construção de aprendizages e habilidades para a resolução de problemas a partir 
de problemas oriundos de bases computacionais por meio do desenvolvimento do raciocínio 
lógico (LIU; CHENG; HUANG, 2011). 
 

2.2 Concepções pedagógica acerca do ensino mediado por interface computacional para 
a aprendizagem 

Com o avanço da prática do uso de recursos digitais na educação, o estudante pode ser 
estimulado a realizar outras compreensões dos conteúdos didáticos a partir de diversos 
infográficos ou ferramentas disponíveis em meios eletrônicos que enriqueçam a sua 
compreensão inicial sobre um determinado tema de maneira a contribuir para um maior 
engajamento acadêmcio durante a realização da aula (ALMEIDA; ARAÚJO; FRANÇA, 
2015). 

A partir desse ambiente virtual, é possível preparar e testar várias ações do cotidiano, com 
intuito de elaborar e formar um conceito empírico do objeto cultural estudado, partindo de 
ações e situações concretas e sensoriais do cenário simulado para o estímulo da generalização, 
abstrata e imaginável, de possíveis cenários reais do mundo do trabalho inerente àquela ação 
(STAVE; BECK; GALVAN, 2015). Os estudos podem ocorrer em classes gerais por meio da 
distinção, separação, comparação e compreensão dos fatos ocorridos, ou seja, na identificação 
de suas propriedades formais e conceituais (LIBÂNEO; FREITAS, 2015). 
A simulação possibilita a articulação dos conceitos nela contidos como possibilidade de 
replicar um fato simulado para os seus possíveis desdobramentos para o mundo real 
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(DOURADO; GIANNELLA, 2014). Outra limitação está no fato dos estudantes não 
visualizarem a simulação como uma chance de aprendizado significativo e não busquem 
compreender os desdobramentos das relações humanas do trabalho coletivo inerentes à ação 
simulada (STAVE, 2011). O processo de significação da ação realizada com os objetos 
culturais em estudo em ambientes simulados visa o desenvolvimento, formação e 
consolidação dos conceitos teóricos estudados por meio das observações das ações empíricas 
do mundo do trabalho coletivo nele objetivado (VEIGA; LIMA; ZANON, 2013). 

A sistematização didática de uma atividade simulada em ambiente computacional necessita 
conter momentos em que os estudantes realizam suas ações de forma individual de maneira a 
construir e consolidar seus conhecimentos. No entanto, caso as pessoas não consigam 
perceber como sua ação individual impacta para identificar as causas de um determinado 
problema ou o não consigam articular coletivamente seu potencial para a busca de uma 
solução, elas poderão não terem motivação para as fazer as mudanças necessárias durante a 
simulação (STAVE, 2011). Para superar essa possível limitação, emerge a necessidade do 
desenvolvimento de uma ação de colaboração teorética da atividade intencional por meio da 
mudança de foco dos participantes da ação (ENGESTRÖM, 2011). 
Ao analisarem e enfrentarem a resolução de um objeto problemático e contraditório e ao 
buscarem as suas soluções, os sujeitos expandem os seus conhecimentos pela necessidade de 
formulação e construção de um novo conceito por meio da identificação e controle das 
variáveis já estudadas e como essa nova configuração do ambiente lhe trará segurança para a 
obtenção dos resultados esperados a partir da transferência dos conceitos já estudados para a 
resolução das novas configurações (CASSANDRE; PEREIRA-QUEROL, 2014). 
 

3. Aspectos Metodológicos 
Buscar alternativas que visem mitigar a disparidade entre teoria e prática em sala de aula com 
a ajuda de simulação computacional e com o auxílio da tecnologia é uma das alternativas que 
visam mitigar esta disparidade (OLIVEIRA et al., 2006). Nesta perspectiva, este trabalho teve 
como objetivo a concepção e desenvolvimento de uma interface para interação professor-
estudante-interface de uma ferramenta pedagógica baseada em simulação computacional para a 
área de gestão empresarial.  
Também, avaliar e identificar problemas comuns relacionados à aplicabilidade e usabilidade de 
tais interfaces. Por fim, visando o desenvolvimento de uma interface de simulação voltada ao 
ensino de disciplinas ligadas às áreas de Operações e Produção, foi utilizado o método Interad, 
proposto por Passos e Behar (2012). O método consiste em cinco fases: Compreensão; 
Preparação; Experimentação; Elaboração e Apresentação. 

Como linguagem de programação foram usadas PHP (Hypertext Preprocessor) e Javascript, e 
como linguagem de marcação foi utilizado o HTML (Hyper Text Markup Language). Ambas 
linguagens de programação são altamente adequadas para o uso no desenvolvimento WEB. A 
escolha das ferramentas foi feita a partir da compreensão, preparação e experimentação do 
presente estudo e por serem ferramentas muito utilizadas quando se refere ao 
desenvolvimento WEB, resultando assim em um rico material de consulta, manuais, e fóruns 
de dúvidas.  
Como sistema gerenciador de banco de dados utilizado foi o MySQL, que utiliza como base a 
linguagem SQL (Structure Query Language). Sua escolha foi devida a alta utilização e 
consolidação do sistema gerenciador de banco de dados e da linguagem SQL.  

Para o desenvolvimento dos modelos de simulação baseados em eventos discretos foi 
utilizada a versão gratuita do programa Flexsim versão 2017. Pelas limitações técnicas 
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impostas pela versão gratuita foram desenvolvidos 8 modelos de simulação computacional em 
ambiente 3D com média de 20 elementos cada. Depois de desenvolvidos foram gravadas as 
simulações em formato de vídeos que foram inseridos na interface. 

Para realizar o desenvolvimento de cada sequência do ambiente de aprendizagem foi 
desenvolvido um modelo de estrutura didática cujos componentes são aqueles inerentes às 
ações coletivas dos estudantes e das orientações que os docentes necessitam realizar para que 
a simulação seja realizada em aula. 

A fim nortear os principais componentes necessários para a elaboração didática de uma 
simulação computacional mediada em aula via interface na internet, aplicada para ambientes 
de ensino dinâmico foram definidos os quatro principais componentes organizadores da aula 
que serviram de base para a elaboração da programação da interface: a simulação; as 
aprendizagens dos estudantes; as orientações intrínsecas aos sistemas simulados e as ações de 
orientação e mediação docente durante a realização da aula mediada pela interface. 

Cabe salientar ainda que este trabalho teve financiamento do Programa Institucional de Bolsa 
de Inciação Científica PIBIC/FAPEMIG/UFU - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais.  
 

4. Resultados 
O processo de planejamento e execução de atividades de determinado componente curricular 
com utilização de ambiente simulados, compreendeu a definição pedagógica das três etapas 
da proposta a seguir debatidas. 

4.1 Concepção e Planejamento: 
O primeiro passo foi realizar a análise de execução da proposta pedagógica para um curso de 
extensão de curta duração em três etapas: 1ª etapa: definições iniciais e gerais em relação à 
aprendizagem, às expectativas e aos objetivos dos estudantes dado tema a ser estudado; 2ª 
etapa: estabelecimento de linha do tempo dos conteúdos e demais sistematizações para 
determinado componente curricular; e, 3ª etapa: definições dos componentes para ambientes 
de aprendizagem em simulação computacional baseado na teoria da atividade, para as 
atividades que serão realizadas com suporte da simulação.  

Para acesso ao sistema foi elaborado um diagrama de casos de uso é utilizado para 
documentar, ao mesmo tempo, funcionalidades do ponto de vista do usuário e do sistema em 
desenvolvimento. Um fator importante que incentiva seu uso é a representação da abstração 
de sistemas complexos em ações que o usuário ou o sistema toma em determinadas situações.  

Como complemento do diagrama, o diagrama de classe explora as funcionalidades específicas 
das entidades na forma mais próxima da programação do sistema. 

Baseado na proposta pedagógica foram elaborados os 8 modelos de simulação computacional 
3D que serviram de base para o desenvolvimento da interface.  

Também foram elaborados textos didáticos e apresentações que são utilizadas na aula para 
complementar as explicações dos conceitos. Para a elaboração das faces da interface foram 
elaboradas quatro estruturas básicas que foram utilizadas de acordo com o objetivo 
pedagógico a seguir descritas. 

 
4.2 Sistema de gerenciamento de cursos e usuários 
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A fim de manter o sistema interativo, sem que o usuário precise de muito conhecimento para 
realizar operações de manutenção e de uso do sistema, foi elaborado um subsistema de 
gerenciamento de usuário, que realiza operações de edição das propriedades nome, 
sobrenome, e-mail, ativamento, exclusão de usuários (figura 1) e outra para tipo (figura 2) 
diretamente no banco de dados. O mesmo sistema foi feito para cursos para facilitar a 
exclusão de cursos (figura 3) ou a edição das propriedades nome, ID do responsável, 
descrição, ID do criador e carga horária (figura 4). 

 

 
Figura 1 – Subsistema de edição e exclusão de usuários. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 2 – Subsistema de edição de propriedades específicas como nome, sobrenome, e-mail, 
tipo de usuário e ativar conta. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 3 – Subsistema de edição e exclusão de cursos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 4 – Subsistema de edição de propriedades específicas como nome, ID do responsável, 
descrição, ID do criador e carga horária. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
4.3 Desenvolvimento de templates e parte incial do curso de filas 

Para operacionalizar os dados do sistema de acesso foi realizado um estudo dos templates 
fundamentais para melhorar a usabilidade de um sistema de aprendizado que tratasse das 
questões técnicas explicativas e a simulação dos eventos discretos. Cabe salientar que devido 
ao alto custo para aquisição de licença de uso do sistema foi utilizada a sua versão gratuita, na 
qual, algumas funcionalidades não estão disponíveis. 
Foram elaborados quatro templates para que pudessem ser utilizados para formação do curso 
de acordo com o tema e ação de aprendizagem, todos contendo um menu para o usuário 
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retroceder ao sistema e sair do sistema por completo. Os modelos utilizados foram: i) para a 
apresentação simples de um modelo de simulação, ii) texto orienta a análise prévia ou 
questões que necessitam ser observadas (com ou sem inserir dados) durante a realização da 
simulação apresentada; iii) para leitura dinâmica de textos um pouco mais longos, e iv) 
análise de dados oriundos depois de uma ação simulada, o estudante necessita responder 
questões ou inserir dados oriundos da simulação apresentada, conforme Figura 5. Este 
template foi o que mais exigiu linhas de programação sendo que os dados enviados pelo 
estudante seja armazenado em um banco de dados, para que em seguida seja feita a análise da 
resposta correta e os devidos direcionamentos de correção dos pontos pendentes para novas 
páginas de explicações complementares. Observa-se que neste caso os dados gerados pela 
simulação necessitam também serem armazenados no banco de dados a fim de se verificar se 
houve a correta interpretação dos dados pelos estudantes. Também faz-se necessário o 
desenvolvimento de gráficos ou planilhas de geração de dados da propria simulação e estas 
informações necessitam ser apresentadas no decorrer até o final da simulação no campo 
denominado de dashboards. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 5: Templante para página que exigem participação do estudante com a análise da 
simulação e inserção de resposta. Fonte: Os autores 

 
Para esta etapa, foram necessárias mais de 1759 linhas de programação e 27 linhas de 
comentários da linguagem PHP e Javascript distribuídos entre 35 arquivos com os quais 
foram possíveis desenvolver 17 páginas de navegação, incluindo direcionamentos de 
respostas e foram elaborados oito modelos de simulação de eventos discretos elaborados na 
versão gratuita do software.  

 
5. Considerações finais 

Este trabalho consistiu em elaborar uma ferramenta de interação de aprendizagem dinâmica 
com vistas ao apoio ao ensino presencial para aulas de gestão de operações. Primeiramente foi 
desenvolvido um modelo de planejamento pedagógico da proposta que pudesse integrar as 
questões da simulação, das aprendizagens dos estudantes, das orientações intrínseca à 
simulação e das ações do docente em cada uma das fases do conteúdo a ser desenvolvido em 
aula. 

Depois de definida a caminhada pedagógica do módulo inciais do curso foi realizada a 
modelagem e o design da interface de aprendizagem, desenvolvimento das versões testes da 
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interface, e a conclusão da interface gráfica foram realizadas como planejado. Tudo isto foi 
realizado com o auxílio de ferramentas de programação e interpretação de código, programas 
e linguagens de programação para o armazenamento de dados, tendo por fim a realização da 
interface para interação professor-aluno-simulador de uma ferramenta pedagógica baseada em 
simulação computacional e do subsistema de gestão. 

 No total, o sistema de gestão conteve 1073 linhas de código, 26 linhas de comentário 
distribuídos em 15 arquivos do tipo PHP. As interfaces contiveram 950 linhas de código 
distribuídas em 9 arquivos do tipo HTML e 700 linhas de código distribuídas em 11 arquivos 
do tipo PHP. O curso de filas conteve 2022 linhas de código distribuídas em 39 arquivos do 
tipo PHP. No final, somando as linhas de programação o projeto inteiro conteve 3924 linhas 
de programação 6493 linhas de programação, 213 linhas de comentário e 102 arquivos se 
agruparmos todas as linguagens de programação. O conteúdo e os modelos de simulação em 
software de eventos discretos foram elaborados pelo professor orientador e os seus materiais 
foram inseridos pelo bolsista no banco de dados e na página do curso em HTML/PHP. 
Pode-se observar que nos testes iniciais o padrão de templates servem para aulas cujos 
laboratórios de informática tenham computadores com telas tradicionais. Para outros tipos de 
dispositivos móveis como tabletes e celulares esta configuração precisa ser ajustada. A 
questão de ter todo o conteúdo a ser lido e posteriormente ser debatido em aula em apenas 
uma tela faz com que sejam necessárias mais atenção no momento de programar tanto o 
simulador quando as temáticas que estão sendo abordadas naquele instante. 
Observou-se também que alguns modelos as cores dos objetos ficaram muito semelhantes as 
dos demais elementos da simulação. Estas questões precisam ser levadas em consideração 
para a elaboração dos novos materiais simulados 3D para facilitar a compreensão e não causar 
sobrecarga cognitiva ou confusão visual podendo gerar interpretações equivocadas ou 
incompletas dos cenários apresentados. 

Outro tema observado nos testes da interface foi que os estudantes depois de responderem as 
questões, o sistema não apresentava a identificação de acerto ou erro das mesmas. A 
programação foi elaborada de maneira que quando o estudante acertasse ele era direcionado 
para uma página com a continuidade da simulação demonstrando o que ocorre depois do 
tempo de simulação e realçando as característica técnicas do conteúdo que o estudante havia 
compreendido. Na outra perspectiva, quando o estudante cometeu um equívo de maneira que 
os dados gerados pela simulação sejam diferentes dos observados e registados pelo estudante, 
não há uma indicação de erro propriamente dita. O sistema foi programado para o 
direcionamento para a continuidade da mesma simulação só que agora com detalhes básicos 
dos conceitos sendo descritos em forma de texto ou até mesmo apresentando a fórmula de 
cálculo a ser utilizada naquela situação. Caso o estudante não acertesse novamente o 
exercício, o sistema se mantém travado nesta página exigindo do acadêmico a necessidade de 
interação com o docente ou com colegas para ele dirimir a dúvida. Desta maneira, possibilita 
que o docente possa realizar o acompanhamento pessoal das dúvidas e consiga realizar a 
mediação do conhecimento para sanar as dúvidas específicas dos estudantes acerca daquele 
conceito abordado. 

Em síntese, esta proposta apresenta várias contribuições, mesmo com a realização de testes 
preliminares, sendo possível destacar: o levantamento teórico sobre a aplicação da simulação 
computacional para fins de ensino e aprendizagem; a proposição de uma abordagem de ensino 
que objetiva oportunizar para o estudante o entendimento da motivação curricular inerente a 
determinado conhecimento científico que será abordado; fomentar a discussão sobre formas 
alternativas de ensino e aprendizagem com uso integrado de ferramentas tecnológicas e aula 
presencial; a necessidade de interação e alinhamento de conceitos entre os membros da equipe 
multidisciplinar necessária para desenvolvimento deste tipo de projeto; e a apresentação da 
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sistemática em si, como uma proposição passível de ser aplicada a diferentes áreas do 
conhecimento e para diferentes níveis de estudo. 
Há ainda oportunidades para ações decorrentes e pesquisas futuras, salientando algumas 
como: aplicação e avaliação da efetividade dessa sistemática como parte das atividades 
realizadas ao longo de um semestre letivo de um determinado componente curricular; análise 
e definição de uma proposta de avaliação do entendimento e da retenção de conhecimento a 
partir da utilização do ambiente de simulação computacional como parte das atividades; e a 
comparação dos resultados da aprendizagem por meio de técnicas tradicionais versus a 
incorporação de novas ferramentas e tecnologias. Também faz-se necessário a pesquisa de 
integração do software de simulação com a interface a partir de novas aplicabilidades 
disponibilizadas na versão 2018 mesmo na categoria gratuita do programa, bem como uma 
ferrramenta de gestão da aula de maneira que o docente possa verificar o acompanhamento da 
aula por parte dos estudantes e verificar proativamente aqueles estudantes que estão atrasados 
ou até mesmo aqueles que estão adiantados. 
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