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Trabalhando sistemas lineares através de situações problema

1. RESUMO

Muito  se  ouve  falar  sobre  a  dificuldade  de  interpretar  e  modelar 

matematicamente  problemas.  Muitos  problemas  reais,  envolvidos  em  diferentes 

situações  problemas  nas  mais  diversas  áreas,  podem  ser  modelados  por  um 

conjunto  de  equações  lineares,  portanto,  saber  resolvê-los  é  extremamente 

importante. Há diversos métodos de resolução, dentre os mais importantes estão 

escalonamento e regra de Cramer. Neste trabalho, será desenvolvido um trabalho 

com duas salas de segundo ano do ensino médio de uma escola estadual de uma 

cidade  do  interior  de  São  Paulo  da  seguinte  maneira:  numa  delas  serão 

apresentadas aos alunos algumas questões envolvidas em situações problemas do 

cotidiano  para  que  estes  discutam  e  tentem  resolvê-los  antes  de  serem 

apresentadas as definições, classificações e métodos de resolução, visando verificar 

a capacidade de entendimento e visando despertar interesse. Somente depois será 

apresentada toda a teoria envolvida. Na outra sala, será feito o contrário, primeiro 

será apresentada toda a teoria e depois as situações problema. Finalmente, será 

aplicada  uma  avaliação  nas  duas  salas  para  verificar  qual  delas  teve  melhor 

desempenho.  O  objetivo  é  verificar  qual  metodologia  tem  melhor  resoltado:  a 

tradicional: primeiro apresenta-se a teoria e depois dá exemplos ou a que primeiro 

motiva e depois formaliza a teoria.

2. INTRODUÇÃO

Os Sistemas Lineares são formados por um conjunto de m equações lineares 

em que desejamos encontrar os valores de n variáveis. Um dos primeiros registros 

históricos sobre sistemas lineares apareceu no livro Chinês  Chiu-chang Suan-shu 

escrito há aproximadamente 250 anos a.C.. No capítulo XIII aparece a preposição: 

Três fardos de uma boa colheita, dois fardos de uma colheita medíocre, e um fardo 

de  uma  colheita  ruim  foram vendidos  por  39  dou.  Dois  fardos  da  boa,  três  da 

medíocre, e um da ruim foram vendidos a 34 dou; e um da boa, dois da medíocre, e 

três da ruim foram vendidos a 26. Qual o preço recebido pela venda de cada fardo 

associado a boa colheita, a colheita medíocre e a colheita ruim?
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Nessa época os chineses usaram pedaços de bambus de diferentes cores 

para representar os coeficientes das equações, dispostos de forma organizada em 

um quadro onde as colunas representavam a qualidade de cada colheita e o total 

vendido de todas as colheitas. A solução do problema era então obtida através de 

uma sequência ordenada de manipulações nas linhas que compunham o quadro. 

Séculos  se  passaram  até  que  os  sistemas  de  equações  lineares  fossem 

redescobertos na Europa, ganhando formas de arranjos numéricos ordenados por 

linhas  e  colunas.  Atualmente  são  vários  os  métodos  de  resolução  inclusive 

numéricos, resolvidos por computadores com agilidade indiscutível.

Os  alunos  muitas  vezes  dizem  ter  grande  dificuldade  na  modelagem  de 

problemas e também na forma de resolver, já que podem ser razoavelmente longas 

as resoluções.

3. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é verificar duas metodologias distintas de ensino de 

sistemas  lineares:  uma  delas  a  tradicional,  onde  se  apresentam  primeiro  as 

definições, classificações e métodos de resolução para depois serem apresentados 

exemplos e a outra, investigativa, onde se apresentam situações do cotidiano do 

aluno para que identifiquem a necessidade de uso de sistemas. Especificamente, 

serão apresentadas três situações para os alunos discutirem e resolverem e a partir 

delas definiremos os vários tipos de sistemas e como resolvê-los.

4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho, será realizada pesquisa em bibliografias 

de  questões do dia-a-dia  envolvendo sistemas lineares e depois  estas  questões 

serão aplicadas a alunos de duas salas de ensino de médio, visando compararm 

qual tem melhor desempenho: a que aprende a teoria primeiro ou a outra.

5. DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do trabalho primeiro foram escolhidas três situações 

problema envolvendo sistemas lineares para os alunos discutirem e resolverem e a 

partir delas definiremos os vários tipos de sistemas e como resolvê-los. Estas são:
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1) Uma lapiseira, três cadernos e uma caneta custam, juntos, 33 reais.  Duas 

lapiseiras, sete cadernos e duas canetas custam, juntos, 76 reais. Qual o custo de 

uma lapiseira, um caderno e uma caneta?

2) Uma família fez uma pesquisa de mercado, nas lojas de eletrodoméstidos, à 

procura  de  três  produtos  que  desejava  adquirir:  uma  TV,  um  freezer  e  uma 

churrasqueira. Em três lojas pesquisadas, os preços de cada um dos produtos 

eram  coincidentes  entre  si,  mas  nenhuma  das  lojas  tinha  os  três 

simultaneamente. A loja A vendia a churrasqueira e o freezer por R$1288,00. A 

loja B tinha a TV e o freezer por R$3698,00 e a loja C vendia a churrasqueira e a 

TV por R$2588,00. A família acabou comprando a TV, o freezer e a churrasqueira 

nestas três lojas. Qual o valor total pago pelos três produtos?

3) João entrou na lanchonete BOG e pediu 3 hambúrgueres, 1 suco de laranja e 

2 cocadas, gastando R$21,50. Na mesa ao lado, algumas pessoas pediram 8 

hambúrgueres, 3 sucos de laranja e 5 cocadas gastando R$57,00. Sabendo que o 

preço de um hambúrguer mais o de um suco de laranja, mais o de uma cocada 

totaliza R$10,00, qual o preço de cada um desses itens?

Logo  após  as  questões  terem sido  escolhidas  estas  serão  aplicadas  aos 

alunos nas duas salas de aula para análise de resultados.

RESULTADOS PRELIMINARES

Na  sala  de  aula  que  foi  apresentada  a  teoria  primeiramente  e  depois 

aplicados  os  exercícios,  somente  5  dos  30  acertaram  a  primeira  questão,  12 

acertaram a segunda e 16 alunos acertaram a terceira. Já na sala que não havia 

sido apresentada a teoria, eles se interessaram mais nas resoluções, sendo que 14 

acertaram a primeira, 18 a segunda e 22 a terceira.

A princípio conclui-se que a teoria envolvida desmotivou os alunos, pois os 

alunos da segunda sala,  sem teoria qualquer,  aplicando substituições resolveram 

sem grandes dificuldades.
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