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Resumo: Para facilitar a visualização algébrica das 

disciplinas de Cálculo Vetorial e Geometria 

Analítica, o projeto procurou utilizar-se de um 

recurso computacional (software GeoGebra) capaz de 

mostrar visualmente as interações geométricas com a 

álgebra e, com isso, minimizar as dificuldades de 

visualização dos conceitos e contornar os obstáculos 

encontrados pelos alunos. 

 

1. Introdução 
O GeoGebra é um software que busca dinamizar a 

matemática através de recursos visuais, o que 

demonstra ser de extrema importância para um melhor 

desenvolvimento do aluno nas matérias que 

relacionam álgebra com geometria. Assim, o projeto 

busca, através de demonstrações, exemplos e 

checagem de resposta, trazer para os discentes 

conteúdos capazes de desenvolver sua capacidade 

visual e, com isso, reduzir o número de reprovações 

nas matérias que seguem esse mesmo princípio.   

 

2. Metodologia 
Para seguir um roteiro mais elaborado aos alunos do 

Centro Universitário FEI, o projeto foi baseado no livro 

base de Loreto [1] e segue todo o roteiro estipulado para 

as aulas. Com molde nas demonstrações e nas 

atividades propostas, os arquivos foram criados com a 

orientação de complementar as aulas, não suprimi-las - 

uma vez que sem elas o entendimento das atividades 

computacionais é quase nulo. 

Seguindo a base proposta pela universidade e 

observando os maiores déficits dos alunos, as 

atividades com o software foram elaboradas na 

sequência das aulas seguindo um grau de importância 

e rendimento para os alunos. Assim, foi dado 

prioridade ao desenvolvimento dos programas capazes 

de satisfazer melhor o entendimento do aluno.  

 

3. Atividades Computacionais 
No geral, as atividades são compostas de duas 

janelas de visualização, uma do lado esquerdo que 

possuí as respostas e os comandos de entrada via texto, 

e outra do lado direito que mostra a parte geométrica 

das transformações. Tomando como exemplo, a 

atividade sobre retas mostra os conceitos no lado 

esquerdo junto com o campo para entrada dos dados – 

ponto “A” e vetor “v” qualquer, vide figura 1. Já no 

lado direito da tela existe a opção de visualização da 

parte algébrica na construção de uma reta a partir de 

um ponto e um vetor, como mostra a figura 2. 

Com isso, a partir da inserção de dados algébricos 

na primeira janela de visualização, é possível ver de 

forma dinâmica as transformações do lado direto.  

 
Figura 1 – Janela de visualização algébrica. 

 

 
Figura 2 – Janela de visualização geométrica. 

 

4. Conclusões 
O projeto mostra uma grande probabilidade de 

aceitação dos alunos, pois busca nas maiores dificuldades 

desses um contorno, o qual é possível haver maior 

interação entre esses e as disciplinas lecionadas. 
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