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RESUMO 

O seguinte trabalho tem como intuito o desenvolvimento de um aplicativo através do 

software Geogebra, que tem como base a Teoria da Aprendizagem Significativa, 

tendo como proposta a utilização do mesmo para fins de ensino em Resistência dos 

Materiais, facilitando sua aprendizagem, pelo fato do material desenvolvido ser 

capaz de melhorar a compreensão e reduzir o tempo dedicado para resoluções de 

problemas e exercícios propostos pela disciplina. O desenvolvimento computacional 

torna o material apto a simular de forma dinâmica e ilustrativa a estrutura de 

carregamentos axiais, sendo esta capaz de alterar seu formato de acordo com a 

interação de seu usuário, além de representar as forças aplicadas sobre o mesmo, 

com a implementação dos cálculos das tensões, alongamentos, deformações 

longitudinais e transversais resultantes. Logo, como prosseguimento ao trabalho, foi 

proposto aos alunos de Engenharia, o uso do aplicativo desenvolvido, tendo em 

vista à otimização do tempo comparado a métodos tradicionais de ensino. 

INTRODUÇÃO 

Devido à globalização e a pressão vinda das empresas em busca de profissionais 

mais criativos, as instituições de ensino são levadas a buscar novos meios que 

facilitem a visualização e a absorção do conteúdo a ser transmitido. Diante disto, a 

utilização de Softwares disponíveis atualmente para fins didáticos, integrados a 

teorias de aprendizagem, vem se tornando primordial para que haja uma difusão de 

conhecimentos, sendo eles mais compreensíveis para toda a comunidade científica. 

Bem como (Beer, 2015) propôs em sua publicação o desenvolvimento de um 

programa necessário para resolver um dado problema de resistência dos materiais, 

que levará os estudantes a dois diferentes propósitos, sendo eles: ajudar a ter um 

melhor entendimento dos princípios mecânicos envolvidos e fornecer uma 

oportunidade de aplicação na solução de problemas reais de engenharia. 

OBJETIVOS 

O objetivo do seguinte trabalho foi ilustrar os possíveis problemas encontrados na 

disciplina de Resistência dos Materiais, através do aplicativo desenvolvido por meio 

do software Geogebra, tornando a aprendizagem dos conceitos abordados pela 

disciplina, ainda mais significativo. Tendo como objetivo específico a otimização do 

tempo dedicado a resolução de problemas e exercícios, além de melhorar a 

compreensão dos mesmos, devido a interatividade disponível no aplicativo. 



 
 

 
 

METODOLOGIA 

A metodologia que tem como base para o trabalho foi a pesquisa aplicada, pois tem 

o propósito de desenvolver um aplicativo que possa ser utilizado para fins didáticos, 

além da pesquisa experimental, onde é feito todo o processo de construção do 

material utilizando mapa conceitual concebido através da Teoria da Aprendizagem 

Significativa (Figura 01), além da exprimenação do mesmo à alunos de Engenharia.  

FIGURA 01 – Mapa conceitual  

 
FONTE: Os autores 

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do seguinte trabalho e obtenção dos resultados, foi utilizada 

a pesquisa aplicada no LPEE, sendo este o Laboratório de Pesquisa em Educação 

em Engenharia. Diante disto, foi utlizado o Software Geogebra para implementar um 

aplicativo que busca resolver problemas da disciplina de resistência dos materiais, 

ligados a carregamentos axiais, demonstrando as tensões e deformações sofridas 

pela estrutura. Estes resultados foram possíveis por meio de cálculos de fórmulas 

inseridas no programa a fins de resolver equações específicas de tensão normal, 

alongamento, deformação longitudinal e deformação transversal. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O aplicativo desenvolvido teve como resultado o desenvolvimento dos cálculos de 

tensão normal, alongamento, deformação longitudinal e deformação transversal, 

aplicado em carregamentos axiais (Figura 02). Tendo a possibilidade de alteração 

da estrutura, ou seja, da quantidade de carregamentos, através de blocos com 



 
 

 
 

variação de um a quatro de forma dinâmica, além de proporcionar a mudança de 

seu comprimento, diâmetro e força do mesmo, utilizando controles deslizantes, 

sendo assim facilitando ainda mais sua visualização. 

FIGURA 02 – Aplicativo expressando a estrutura e seus respectivos cálculos 

 
Fonte: Software Geogebra - Os autores 

Além disso, foi proposto para os alunos de graduação em Engenharia Mecânica a 

utilização do material desenvolvido (Figura 03), evidenciando sua notória aceitação 

dos utilizadores, pode-se confirmar que o material facilita a compreensão de 

problemas de Resistência dos Materiais, pela sua característica ilustrativa, além de 

ter uma manipulação simples, porém inovadora e eficaz ao ensino da disciplina. 

FIGURA 03 – Utilização do aplicativo por alunos graduando em Engenharia 

  
Fonte: Os autores 
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