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INTRODUÇÃO: 
 
Atualmente as práticas propostas para o ensino e aprendizagem de matemática 
demandam cada vez mais adaptações e melhorias em atividades oferecidas em sala de 
aula para essa nova geração, cada vez mais ávida pela construção de conhecimentos 
propiciados por meio de recursos tecnológicos. Além de possibilitar o acesso rápido as 
informações, especificamente no contexto de ensino de matemática, muitos desses 
recursos possibilitam realizar o armazenamento e o processamento de dados com 
rapidez e exatidão, bem como possibilitam a exploração de diferentes modos de 
representação dos conceitos trabalhados. Nesse sentido, se apresenta uma atividade 
desenvolvida para ensino e aprendizagem de Álgebra Linear onde se propõe a 
exploração dos recursos tecnológicos do software GeoGebra, que visou explorar 
conceitos de resolução de sistemas lineares no cálculo de esforços em uma estrutura. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O uso das tecnologias tem se tornado cada vez mais um atrativo para os estudantes na 
era do conhecimento, sendo citada por Perrenoud (1999) como um meio 
transformador, seja para o modo de viver, quanto para o de comunicações e de 
trabalho, modificando formas de pensar e de conviver, o que implica em necessidade 
de inovações nos processos educativos, de modo geral. Além disso, Pozo (2002) indica 
que é necessário criar propostas pedagógicas que possibilitem estimular o raciocínio, a 
criatividade na resolução de problemas, a interação através de discussão de ideias e de 
trabalhos em grupo, de modo que aprendizagem ocorra coletivamente, mediada pelo 



 

diálogo. Tendo em vista os desafios crescentes relativos ao ensino da matemática na 
busca de novas propostas de aprendizagem, muitos softwares estão sendo explorados 
para tal fim. Em relação ao software GeoGebra, existem inúmeras aplicações de seus 
recursos em atividades de ensino, pelo fato de ser um ambiente de geometria 
dinâmica, que possibilita trabalhar com álgebra, geometria e cálculos 
simultaneamente. Como exemplos de uso podem ser citados os trabalhos de Lopes 
(2013) e Amado, Sanchez e Pinto (2015). Lopes (2013) propôs um trabalho de 
investigação para aprimoramento do aprendizado de trigonometria, onde propôs a 
exploração de ferramentas para visualização das formas trigonométricas mais básicas 
e de observação de seus ângulos. Trabalhou com estudantes do terceiro ano do ensino 
fundamental, obtendo resultados promissores no ensino significativo desses conceitos. 
Amado, Sanchez e Pinto (2015) trabalharam com o ensino da reta de Euler para 
estudantes do nono ano do ensino fundamental, onde propuseram a manipulação de 
figuras geométricas, buscando a formação dos conceitos pelo método intuitivo. 
Indicam que a maioria deles conseguiu formular e explorar conjeturas, para justificar 
suas resoluções. No presente trabalho se propôs incialmente a resolução algébrica de 
um problema contextualizado na área de Engenharia Civil, que trata do cálculo de 
esforços em estruturas. Nesse processo os estudantes usaram conhecimentos prévios 
sobre decomposição de vetores e sobre equilíbrio de forças, que possibilitam obter um 
sistema de equações lineares, que ao ser resolvido genericamente, pelos estudantes 
da Engenharia Civil, propiciou a obtenção das expressões gerais das forças atuantes 
nos elementos da estrutura. Em seguida, usando um roteiro construíram, no ambiente 
do GeoGebra, um esquema dinâmico para obtenção automática das forças atuantes 
nos elementos, com possibilidade de movimentar os diferentes pontos de apoio, que 
geram diferentes ângulos na estrutura considerada. Isso os possibilitou observar e 
perceber suas consequências em termos de equilíbrio de esforços e possibilitou 
significar a aprendizagem dos conceitos envolvidos na resolução do problema 
proposto. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A atividade despertou os interesses dos estudantes ao propiciar a resolução de um 
problema contextualizado. Além disso, a utilização do GeoGebra possibilitou novos 
olhares, pois a liberdade de experimentar e perceber os resultados de forma dinâmica 
e visual possibilitou (re)significar conceitos de Álgebra Linear, indicando que o uso dos 
recursos do software favoreceu suas compreensões. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


