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RESUMO 
No presente variadas ferramentas educacionais e computacionais são ampliadas 

para o ensino-aprendizagem de engenharia, propiciando uma melhor visualização 

mediando a conceitos geométricos e algébricos.Sob a Teoria da Aprendizagem 

Significativa instrumentos educacionais são desenvolvidos e aplicados, sendo 

classificados como Materiais Potencialmente Significativos.Este ofício tem por 

finalidade  apresentação do aplicativo desenvolvido para o ensino de tópicos de 

Isostática,especialmente sobre pórticos planos biapoiados, qualificando-o como um 

utensílio capaz de auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 
Palavras-chave: Pórtico, Isostática, Teoria de Aprendizagem Significativa, GeoGebra 

 

INTRODUÇÃO 
Com a intenção de melhorar o sistema educacional é crescente a utilização de 

ferramentas computacionais em diferentes áreas do ensino, dirigido por teorias 

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

visualização de conceitos geométricos e algébricos, através de itens designados 

como materiais potencialmente significativos. Na disciplina de Teoria das Estruturas 

mais especificamente sobre Pórticos, discutem-seamplamente 

problemasqueenvolvem à dificuldade na visualização e a compreensão das 

aplicações complexas, presente no estudo de corpos rígidos, e este tipo de material 

apresentado auxilia no processo de ensino-aprendizagem proporcionando a 

chamada aprendizagem significativa, associando conceitos novos, a já existentes, 

tornando-se uma ferramenta computacional de grande interesse para o ensino. 
 

OBJETIVOS 
Buscou-se através do desenvolvimento de uma ferramenta computacional contribuir 

com uma solução didática, exemplificar e auxiliar no ensino de tópicos de pórticos 

planos, aludindo o cálculo das reações necessárias para o equilíbrio de um corpo 

rígido, assim também atingindo a construção do gráfico de momento fletor, 

propiciando uma prática pedagógica transversal ao material potencialmente 

significativo.  No Laboratório de Pesquisa em Educação em Engenharia – LPEE, 

será disponibilizado o efeito gerado por essa pesquisa de forma on-line, com a 

finalidade de ampliar os conhecimentos e auxiliar para uma melhor compreensão de 



conceitos que evolvam os cálculos de pórticos para todo o corpo social acadêmico 

interessado. 

METODOLOGIA 
Após a realizaçãode pesquisas sobre diferentes softwares matemáticos, definiu-se o 

GeoGebra para a execução dos conceitos teóricos na parcela computacional do 

estudo. De acordo com Hohenwarter (2007), trata-se de um software extensamente 

utilizado em diferentes níveis do ensino, em razão da ampla extensão de conceitos 

explorados por seus recursos com geometria, álgebra, cálculo, agrupando também 

artifícios de gráficos, tabelas, estatísticas, entre outros. Foi adotada a metodologia 

de pesquisa-ação que segundo Thiollent (2011) é um artifício metodológico onde 

existe uma sintonia entre pesquisadores e pessoas ligadas na situação investigada 

com acompanhamento das decisões, das ações e de toda atividade estudada pelos 

atores da situação, onde a finalidade é solucionar ou compreender os problemas da 

situação observada. Trata-se de uma pesquisa elucidativa, pois busca verificar 

condições que contribuem para a ocorrência da dificuldade no aprendizado, 

utilizando de registros, análises e interpretação de dados (Gil, 2002).  

 

DESENVOLVIMENTO 
Através do 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, será desenvolvido e realizado o projeto de análise de 

pórticos. 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 fundamento 

aplicado no desenvolvimento deste projeto equivale a Teoria de Aprendizagem 

Significativa, que segundo Moreira (2012)requer algumas proposições para suceder:  

os subsunçores e a predisposição em aprender, sendo que nesta maneira de 

aprendizagem, os conceitos já aprendidos anteriormente são relacionados com 

novos conceitos.O efeito procriado contínuo dessa teoria é designado material 

potencialmente significativo, e tem o propósito de ser um facilitador na metodologia 

da aprendizagem. 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Este trabalho elaborou uma ferramenta, intitulada PORT-PLAN, cujo o intento 

principal é calcular as reações necessárias para manter um pórtico do tipo plano 



biapoiado, tornando-se uma peça pedagógica capaz de auxiliar no ensino de 

estruturas como pórticos, conteúdo na disciplina de Isostática, presente no ciclo 

básico dos cursos de engenharia. 

 

 
FIGURA1: Aplicativo desenvolvido para o estudo de pórticos planos biapoiados. 

FONTE: Os autores 

Esta iniciativa permanece em desenvolvimento, em que pretende-serealizar a 

implementação do material potencialmente significativo a uma comunidade de 

interesse, criando-se um elemento de ensino potencialmente significativo, também 

procedente da Teoria de Aprendizagem, onde será possível qualificar a ferramenta 

abrangendo a sua proposta. Para mais, tem por finalidade também expandir outra 

ferramenta que envolve o cálculo de pórticos, no entanto aplicando-se cargas 

distribuídas.  
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