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RESUMO 
 
 
 

A motivação deste trabalho é ajudar os alunos a compreenderem melhor a base teórica,              
tanto de geometria analítica, como de álgebra linear, porém de uma forma mais lúdica.              
O diferencial desta ferramenta é permitir uma aproximação da realidade dos           
estudantes com os conceitos de geometria analítica e álgebra linear, utilizando a            
flexibilização dos dados inseridos. Não somente a linguagem construída é a mais            
próxima da utilizada nos livros didáticos e também faz relações com alguns outros             
elementos, podendo ser um grande aliado no aprendizado. O foco da ferramenta é             
diminuir a abstração de forma prática e auxiliar os alunos a compreender os conceitos              
básicos, de forma que seja possível construir uma certa assimilação da abstração que             
equações possuem em algo que se possa ver e analisar. 

 
  



CONTEXTO 
 
 

No ENEM, Matemática divide o último lugar com Física no ranking de taxa de acertos,               
com apenas 25% [1]. Os alunos, em geral, apresentam dificuldade maior em Matemática             
[2] do que em outras disciplinas. Dentre os assuntos da matemática, os conceitos de              
álgebra linear e geometria analítica estão dentre as disciplinas mais difíceis, pois            
envolvem um alto grau de abstração. Assim, apenas a intuição pode não ser suficiente              
para que os alunos desenvolvam o entendimento completo quanto aos assuntos iniciais.            
Assim, assuntos seguintes, que possuem um maior nível de complexidade e de maior             
abstração [3] se tornam extremamente difíceis de serem entendidos. 
A motivação deste trabalho é ajudar os alunos a compreenderem melhor a base teórica,              
tanto de geometria analítica, como de álgebra linear, porém de uma forma mais lúdica.              
Nesse contexto, existem softwares que foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar a             
visualização dos conceitos de álgebra e geometria analítica, bem como seu aprendizado            
como por exemplo Maple, MATLAB, Mathematica e Calques3D. Contudo, as          
funcionalidades que abrangem os conceitos básicos da matemática que queremos          
tratar, no Maples, são muito simplórias, explorando apenas o desenho de curvas e             
pontos[4], o que ajuda pouco os estudantes. O MatLab e o Mathematica permitem             
projetar elementos gráficos diversos, mas não fazem relações entre os elementos           
plotados de maneira simples, não aceita múltiplas formas de se inserir os dados e              
precisa de conhecimento em programação para enxergar o resultado dos cálculos [5, 6].             
Já o Calques3D desempenha muito bem o papel de desenhar os elementos dentro de              
uma malha pré-definida sem valores. Essa malha utiliza apenas unidades          
pré-estabelecidas, logo não aceita entrada de dados reais e portanto não consegue            
desempenhar um papel fundamental que é aproximar-se da realidade do aluno. O            
diferencial desta ferramenta é permitir uma aproximação da realidade dos estudantes -            
como foi dito acima - com os conceitos de geometria analítica e álgebra linear, utilizando               
a flexibilização de como os dados são inseridos, que comumente se dá por apenas pela               
forma cartesiana, no caso da criação de uma nova reta, e nesta ferramenta, por exemplo,               
uma reta pode ser inserida além da forma cartesiana, nas forma geral e paramétrica.  
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