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Resumo: Atualmente diversas ferramentas educacionais são desenvolvidas para o 

ensino de engenharia, com o objetivo propiciar a visualização mediante conceitos 

geométricos e algébricos. As ferramentas educacionais desenvolvidas e aplicadas 

sob a Teoria da Aprendizagem Significativa são classificadas como Materiais 

Potencialmente Significativos. Este trabalho tem por objetivo apresentar um 

aplicativo desenvolvido para o ensino de tópicos de Mecânica Geral, mais 

especificamente sobre vigas biapoiadas, caracterizando-se como uma ferramenta 

capaz de auxiliar no processo ensino-aprendizagem.  

Palavras-chave: GeoGebra, Mecânica Geral, Teoria de Aprendizagem Significativa 

 

INTRODUÇÃO 

Diversas são as ferramentas criadas para a área da engenharia, regidas por teorias 

como a de Aprendizagem Significativa, que tem como objetivo proporcionar a 

visualização de conceitos geométricos e algébricos, através de produtos 

denominados materiais potencialmente significativos. É muito comum observar a 

dificuldade de aprendizagem de certos tópicos na disciplina de Mecânica Geral, 

comum em cursos de engenharia, devido à complexidade de visualização e 

assimilação de conceitos matemáticos e físicos, presente no estudo de corpos 

rígidos, mais especificamente sobre vigas biapoiadas, e este tipo de material auxilia 

no processo de ensino- aprendizagem promovendo a chamada aprendizagem 

significativa, relacionando conceitos novos, a já existentes, se tornando uma 

ferramenta computacional de grande relevância ao ensino.  

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional, capaz de contribuir, através desta solução didática, no ensino de 

tópicos de vigas, abordando o calculo das reações necessárias para o equilíbrio 

deste corpo rígido, bem como a construção dos gráficos de esforço cortante e de 

momento fletor, proporcionando uma prática pedagógica através deste material 

potencialmente significativo. O produto gerado através desta pesquisa será 

disponibilizado de forma on-line no site do Laboratório de Pesquisa em Educação 

em Engenharia – LPEE, a fim de multiplicar o conhecimento para toda a comunidade 

acadêmica interessada. 



 

METODOLOGIA 

Após realizar pesquisas sobre diferentes softwares matemáticos, escolheu-se o 

GeoGebra para realizar a implementação dos conceitos teóricos na parcela 

computacional do estudo. De acordo com Hohenwarter (2007), trata-se de um 

software amplamente utilizado, tanto no ensino básico quanto superior, em razão da 

larga gama de conceitos explorados por seus recursos com geometria, álgebra, 

cálculo, agrupando também artifícios de gráficos, tabelas, estatísticas, entre outros. 

Dentre as funções do GeoGebra, destaca-se a construção de pontos, retas, 

segmentos, permitindo a sua livre construção e manipulação através da janela 

geométrica, que são automaticamente interpretados pela janela de álgebra. Foi 

adotada a metodologia qualitativa que de acordo com Richardson (1999), 

caracteriza-se pela busca do entendimento de significados e de padrões tidos como 

situacionais, e determinadas através da coleta e análise de dados. Trata-se de uma 

pesquisa explicativa, pois busca identificar condições que colaboram para a 

ocorrência da dificuldade no aprendizado, utilizando de registros, análises e 

interpretação de dados (Gil, 2002). Os recursos utilizados consistem de livros e 

artigos de cunho científico a cerca de equilíbrio de corpos rígidos, caracterizando 

uma pesquisa bibliográfica.  

DESENVOLVIMENTO 

 O desenvolvimento deste projeto será realizado no LPEE – Laboratório de Pesquisa 

em Educação em Engenharia (Site: http://labpee.wordpress.com/), instalado no 

Centro Universitário Geraldo Di Biasi – UGB – Campus Barra do Piraí. O laboratório 

foi implementado no campus no ano de 2013, com o auxílio do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq através da chamada 

CNPq/Vale S.A. Nº 05/2012 – Forma Engenharia. Outro alicerce utilizado no 

desenvolvimento deste projeto consiste na Teoria de Aprendizagem Significativa, 

que de acordo com Moreira (2012) necessita de algumas proposições para ocorrer: 

os subsunçores e a predisposição em aprender sendo que neste processo de 

aprendizagem, os novos conceitos são interligados a outros já conhecidos. O 

produto gerado seguindo essa teoria é denominado material potencialmente 

significativo, e tem por objetivo ser um facilitador no processo de aprendizagem.  

http://labpee.wordpress.com/


RESULTADOS PRELIMINARES 

Este trabalho gerou uma ferramenta, denominada VIGA-BIAP, cujo objetivo principal 

é calcular as reações necessárias para manter uma viga do tipo biapoiada, 

tornando-se um produto capaz de auxiliar no ensino de vigas, conteúdo na disciplina 

de Mecânica Geral, presente no ciclo básico dos cursos de engenharia. 

 Figura 1 – Aplicativo desenvolvido para o estudo de vigas bi-apoiadas 

 

Fonte: Os autores 

Este projeto permanece em desenvolvimento, em que se visa realizar a 

implementação do material potencialmente significativo a um grupo de interesse, 

criando-se uma unidade de ensino potencialmente significativo, também derivada da 

Teoria de Aprendizagem, onde será possível avaliar se a ferramenta contempla a 

sua proposta. Além disso, objetiva-se também desenvolver outra ferramenta que 

envolve o cálculo das reações em vigas biapoiadas, porém aplicando-se cargas 

distribuídas.  
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