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“Ah, I know the whole thing.” And their mind 

thrusts forward into the unknow and they 

beginto recognize what they didn’t know 

before, and they increase their power of 

understanding”.  
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RESUMO 

 

Embora seja pacífico o entendimento de que a disciplina de Álgebra Linear desempenha papel 

decisivo na formação básica de um engenheiro, é muitas vezes marcada por altas taxas de 

reprovação e abandono. Identificar as principais dificuldades vivenciadas pelos discentes 

dessa disciplina e indicar possíveis soluções pedagógicas para o ensino da Álgebra Linear têm 

atraído a atenção de pesquisadores. O cerne do presente trabalho é uma proposta 

metodológica desenvolvida com o intuito de assistir o processo de ensino e aprendizagem de 

Álgebra Linear no currículo de engenharia. A metodologia de ensino Peer Instruction 

combinada com a estratégia Seminário e apoiada pela metodologia Engenharia Didática, 

fornece um instrumento pedagógico robusto que provou: contribuir efetivamente para a 

compreensão de conceitos abstratos, incentivar a investigação e criatividade de resolução de 

problemas e induzir a exploração de aplicações práticas dos conceitos estudados. Esse pacote 

metodológico foi implementado durante o semestre 2014.2 na disciplina de Álgebra Linear no 

curso de graduação de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, Brasil. Para o 

desenvolvimento da proposta foram reelaborados: materiais para estudo, atividades de leitura, 

questões conceituais, quizzes, e um teste diagnóstico, revertendo-se em um produto 

educacional relevante, que enriquece o acervo existente sobre o tema. Como ferramenta 

métrica de eficiência da metodologia elaborada sob a percepção do aluno, foi utilizado o 

questionário Students’ Evaluation of Educational Quality (SEEQ), respondido pelo corpo 

discente ao final das aulas ministradas. A fim de atestar a eficiência da metodologia sugerida 

e sua contribuição para o ensino e aprendizagem do aluno, foram analisados o desempenho 

acadêmico e a percepção dos discentes sobre a estratégia. Além disso, para investigar se essa 

abordagem pedagógica originada leva a melhores resultados de aprendizagem do que a 

metodologia tradicional, foi realizada uma comparação entre grupos controle e experimental. 

Os resultados alcançados demonstram de forma irrefutável que a proposta de ensino, objeto 

deste trabalho, favorece a compreensão dos conceitos abstratos dos alunos e da relação entre 

teoria e prática e ainda promove uma melhor interação entre aluno-professor e aluno-aluno. 

Em suma, o pacote metodológico constitui uma abordagem de ensino valiosa que produz um 

corpo discente mais reflexivo, motivado e crítico em um ambiente de aprendizagem 

significativo e colaborativo, com impacto direto na conservação do aluno em sala de aula e no 

seu rendimento acadêmico final.  

 

Palavras-chave: Álgebra Linear. Peer Instruction. Seminário. Engenharia Didática. SEEQ.    



 
	  

ABSTRACT 

 

While the initial course in linear algebra plays a decisive role in an engineer’s basic 

education, it is often marked by high rates of student failure and dropout. Identifying the 

major difficulties faced by students in this course and indicating possible educational 

solutions for teaching linear algebra have attracted the attention of many researchers. In the 

core of this study lies a new methodology proposal developed with the purpose of enhancing 

the teaching and learning processes of linear algebra in engineering curriculum. The classical 

teaching method Peer Instruction combined to seminar strategy, and supported by the 

Didactical Engineering methodology, has proven to foster a powerful educational tool which 

contributes effectively in the abstract concepts’ learning process, encourages research and 

creativity in the problem solving process, and explores practical applications of the learning 

concepts. This methodological teaching proposal was implemented during the semester 

2014.2 in the linear algebra course in the undergraduate Chemical Engineering program at 

Federal University of Ceará, Brazil. The development of the proposal involved rewriting: 

materials for study, reading assignments, conceptual questions, quizzes, and a diagnostic test; 

a relevant educational product that enriches the existing bibliography on the subject. The 

Students' Evaluation of Educational Quality (SEEQ) questionnaire was administered at the 

end of the class. To assess the methodology effectiveness and its contribution to the teaching 

and learning process, we reviewed the students’ performance and evaluation of the teaching 

quality. Additionally, to investigate if this new teaching approach leads to better learning 

results than the traditional method, a comparison between control and experimental groups 

was performed. The results demonstrate indeed that the teaching method, suggested by the 

study, promotes an improvement on students’ understanding of abstract concepts and the 

relationship between theory and practice, and also promotes better interaction between 

student-teacher and student-student. In brief, the methodological teaching proposal has been 

proven to be a valuable educational approach that produces a student more reflective, 

motivated and critical in a meaningful and collaborative learning environment, with direct 

impact on the students’ retention in the classroom and in their final academic performance. 

 

Keywords: Linear Algebra. Peer Instrcution. Seminar. Didactical Engineering. SEEQ. 
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1 INTRODUÇÃO 

	  

1.1 Problemática 

 

O alto índice de reprovação e evasão nas disciplinas do ciclo básico dos cursos de 

Engenharia constitui uma realidade preocupante e desafiadora (BERNOLD; SPURLIN; 

ANSON, 2007; FELDER et al., 1993; PEREIRA; TEIXEIRA, 2011; SMAILL et al., 2012). 

Pesquisas apontam que a deficiência de conhecimentos básicos de matemática oriundos do 

ensino médio, metodologia didático-pedagógico-avaliativa inadequada do professor e o 

número excessivo de alunos em sala de aula são alguns dos fatores que contribuem para este 

cenário (FELDER R., FELDER G.; DIETZ, 1998; SANTOS, 1994; TEIXEIRA; PEREIRA, 

2012). 

Dentre as disciplinas com maior índice de reprovação, destaca-se a Álgebra 

Linear (AL), em que discentes, ainda em fase incipiente, são confrontados com numerosas 

definições, teoremas, e conceitos abstratos (DORIER, 1998). A Álgebra Linear conduz aos 

muitos ramos da matemática: o cálculo, as equações diferenciais, os sistemas dinâmicos, 

dentre vários outros, onde a resolução de sistema de equações lineares estão presentes. A 

conexão da AL com outras áreas de estudo não apenas motivam os alunos a uma 

aprendizagem mais significativa, como também proporcionam oportunidade de 

amadurecimento matemático, importante na formação ampla dos discentes 

(KONYALIOĞLU, 2009). 

Nesse contexto, o uso da metodologia tradicional, cujo foco reside na 

transferência dos conteúdos para um grupo passivo de aprendizes, tem se mostrado cada vez 

mais ineficiente no auxílio do processo ensino-aprendizagem. Os estudantes são 

continuamente avaliados através de provas e tentam memorizar os conteúdos que serão 

cobrados. Assim, a mudança de postura do professor em sala de aula, associada à atividades 

bem definidas, pode contribuir no desenvolvimento de um corpo discente mais reflexivo, 

crítico e explorador (DORIER, 2008; DUBINSKI, 2002; PIAGET, 1995). Atividades 

didáticas indutoras de integração entre alunos promovem um ambiente propício à discussão e 

cooperação entre pares, o que se mostra eficiente no processo de assimilação conceitual, no 

desenvolvimento crítico e na auto-aprendizagem (DORIER et al., 2000; VYGOTSKY, 1999). 

Em adição, atividades que propiciem situações de reflexão sobre os conceitos e que os 
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relacionem com aplicações práticas estimulam uma aprendizagem mais significativa 

(HAREL, 2000).  

 

1.2 Contexto  

 

A pesquisa relativa ao ensino de Álgebra Linear nos cursos de engenharia tem 

sido foco de meu interesse científico desde a primeira vez que lecionei esta disciplina, na 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) em 2010.2. A desmotivação dos alunos em aprender os 

conteúdos da disciplina era notória, o que dificultava a retenção de conhecimento, e 

consequentemente o desempenho das turmas. A abstração dos conceitos envolvidos no curso 

e a falta de aplicações práticas destes estavam entre as queixas mais comuns dos discentes, 

reforçando as evidências já amplamente catalogadas na literatura existente (HAREL, 1989; 

KONYALIOĞLU, 2009). 

A busca por soluções pedagógicas para o problema influenciou minha decisão em 

aceitar convite para integrar a Assessoria Pedagógica do Centro de Ciências Tecnológica da 

UNIFOR, ainda em 2010.2. Um dos meus objetivos nesta Comissão era identificar e propor 

atividades de capacitação para o corpo docente a partir das dificuldades apontadas por eles 

próprios relacionadas a problemas didático-pedagógicos. Nesse sentido, fui me engajando 

cada vez mais nessa área e constatei a necessidade de mudanças consideráveis no cotidiano de 

professores e alunos. Mudar assim o foco da missão de transferir conhecimentos para criar 

possibilidades e construção do conhecimento. E essa nova concepção tanto auxiliaria o 

professor no aperfeiçoamento de sua prática pedagógica quanto promoveria ao alunado uma 

aprendizagem mais significativa (AUSUBEL, 1963).  

Em particular, as demandas do mercado exigem do profissional engenheiro além 

de experiência na área técnico-científica, também uma visão mais ampla, dinâmica, reflexiva 

e crítica (BERRY et al., 2003; CRAWLEY, 2002). Assim, as instituições necessitam cada vez 

mais preparar melhor o estudante de engenharia para o mercado de trabalho formando 

engenheiros inovadores, autônomos e empreendedores. E essa formação de profissionais 

qualificados pode ser alcançada através de ações pedagógicas pertinentes investidas pelas 

instituições de ensino superior de forma a capacitar e dar condições de trabalho aos docentes. 

Por outro lado, cabe ao professor a reflexão e a ação na real mudança de postura de sua 

prática pedagógica e ao aluno a conscientização e a receptividade de seu papel nesse novo 

cenário. 
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No contexto da AL, Day e Kalman (1999) asseguram ser fundamental que o 

docente tenha uma melhor visão sobre os conteúdos essenciais a serem abordados e os 

métodos apropriados que fortaleçam a aprendizagem dessa disciplina. Com esse propósito, 

ingressei no doutorado em 2011.2 cujo meu projeto tinha por objetivo buscar, implementar e 

analisar a eficiência de estratégias de ensino e aprendizagem para a disciplina de Álgebra 

Linear nos cursos de engenharia.   

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo principal desta pesquisa é apresentar uma proposta de ensino, 

vinculada a métodos avaliativos adequados, que possa auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de Álgebra Linear para alguns cursos de engenharia, apoiando a 

compreensão dos conteúdos matemáticos e incentivando a investigação e criatividade nas 

soluções de problemas – habilidades essenciais na atuação profissional de engenheiros. 

Nesse aspecto, entendendo a demanda por uma melhor formação básica de 

engenheiros, a pergunta diretriz desta investigação é: Em que medida, métodos pedagógicos 

ativos aprimoram o ensino e a aprendizagem de Álgebra Linear nos cursos de engenharia? 

Neste trabalho, portanto, procuramos um pacote metodológico mais eficiente para 

o ensino de AL nos cursos de engenharias, que contribua de forma ampla ao desenvolvimento 

de competências inerentes da disciplina e da atuação do profissional egresso. Visa-se 

incrementar a absorção e retenção dos conteúdos, estimular o processo motivacional dos 

discentes, promover seu aprendizado e obter impactos importantes em sua formação reflexiva 

e crítica. 

Consideramos, desta forma, alguns objetivos específicos, como norteadores do 

estudo proposto: 

a) aplicar metodologias de ensino e aprendizagem em sala de aula; 

b) buscar meios que propiciam ao estudante noções básicas de Álgebra Linear 

com foco no desenvolvimento de seu raciocínio abstrato e lógico-matemático; 

c) desenvolver ações didático-pedagógicas que estimulem a compreensão da 

relação entre teoria e prática, bem como da importância da Álgebra Linear em 

sua formação acadêmica; 

d) avaliar o aprendizado do discente; 

e) avaliar as metodologias adotadas; 

f) avaliar o material produzido; 
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g) incrementar a literatura existente sobre o tema, com a produção e compilação 

de materiais relativos ao ensino efetivo de AL em cursos de engenharia em 

geral. 

 

1.4 Nossa proposta 

	  

A linha de ação proposta de nossa pesquisa está relacionada com o 

acompanhamento, a participação efetiva, o uso de algumas estratégias e avaliação que possam 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Álgebra Linear dos cursos de 

graduação em engenharia. Mais especificamente, temos como proposta oferecer um pacote 

didático-pedagógico que proporcione sólida formação dos conceitos e ferramentas da Álgebra 

Linear e suas aplicações, destacando as associações geométricas e as interpretações físicas, e 

fomente um corpo discente mais reflexivo, motivado e crítico. 

A metodologia Peer Instruction (PI) (MAZUR, 1997) e a estratégia Seminário 

(ANASTASIOU; ALVES, 2012) foram combinadas a fim de apoiar a compreensão dos 

conceitos matemáticos, despertar o interesse investigativo bem como a criatividade, e explorar 

aplicações práticas dos conceitos estudados. Induzir a participação ativa dos alunos em sala e 

a cooperação entre eles são benefícios previstos e almejados pela metodologia apresentada, 

que conta ainda com a subvenção da Engenharia Didática no processo de organização, 

observação, e análise durante a preparação das aulas (ARTIGUE, 1990). 

A adequação de técnicas avaliativas compatíveis com o método de ensino 

empregado exerce papel essencial no processo de ensino-aprendizagem (DEMO, 1996; 

LUCKESI, 1995; PERRENOUD, 1999). Fundamentado pela concepção de Bloom (BLOOM 

et al., 1956), no presente estudo foi utilizada a avaliação diagnóstica a fim de identificar as 

habilidades e as dificuldades do aluno ingressante na disciplina e a avaliação formativa como 

meio de verificar-se a relação ensino-aprendizagem. 

A fim de atestar a eficiência da metodologia e sua contribuição para o ensino e 

aprendizagem do aluno, foram analisados o desempenho acadêmico e a percepção dos 

discentes sobre a estratégia. Em adição, com o objetivo de aferir os conhecimentos prévios 

dos alunos trazidos do ensino médio, foi aplicado um teste diagnóstico no primeiro dia de 

aula, e posteriormente, com a proposta de avaliar a assimilação de tais conceitos, o mesmo 

teste foi reaplicado. 
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Students’ Evaluation of Educational Quality (SEEQ), desenvolvido por Marsh 

(MARSH, 1982), é um dos questionários de avaliação mais utilizados em universidades em 

diversos países (BALAM; SHANNON, 2010; COFFEY; GIBB, 2001; SILVA, 2013; SILVA 

et al., 2013; WATKINS; THOMAS, 1991). Este instrumento fornece valiosa informação 

tanto para o docente sobre suas práticas, quanto à instituição para uma gestão mais adequada 

dos seus recursos. A eficiência da metodologia empregada neste estudo, sob a ótica do aluno, 

é medida com base no SEEQ respondido pelo corpo discente ao final do semestre. 

Por fim, testamos a eficiência de nossa metodologia quando comparado com o 

método tradicional. Para isto, levamos em consideração o desempenho dos alunos no teste 

diagnóstico e nas provas, assim como, a percepção do aluno sobre o método adotado por meio 

do questionário SEEQ.  

 

1.5 Organização dos capítulos 

 

Este trabalho está dividido em nove capítulos. Após a introdução realizada neste 

primeiro capítulo, os demais estão estruturados como segue. 

O Capítulo 2 retrata a trajetória percorrida em nossa pesquisa. 

O Capítulo 3 descreve as pesquisas e as metodologias ativas existentes no ensino 

e aprendizagem de Álgebra Linear. 

O referencial teórico e a proposta metodológica de ensino são relatados no 

Capítulo 4. 

O Capítulo 5 detalha a implementação das estratégias de ensino e dos métodos 

avaliativos utilizados em sala de aula e descreve o ambiente de pesquisa, o material elaborado 

e os métodos estatísticos usados para a análise dos dados. 

No Capítulo 6, apresenta-se uma experimentação em sala de aula, representando 

um exemplo de como a metodologia foi aplicada nesta pesquisa. 

Os resultados, as análises e as discussões obtidos no estudo estão concentrados no 

Capítulo 7.  

A avaliação da metodologia adotada quando comparada com a metodologia 

tradicional encontra-se analisada no Capítulo 8. 

O último capítulo apresenta nossas considerações finais, destacando os principais 

resultados, as limitações e as futuras pesquisas.  
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2 EVOLUÇÃO DE NOSSAS PESQUISAS 

	  

Neste capítulo, descrevemos, de forma narrativa, o caminho que percorremos em 

nossa investigação por metodologias eficientes ao ensino de AL nos cursos de engenharia, 

evidenciando todas as etapas de pesquisa e de campo por nós conduzidos e suas influências no 

corpo final desta tese. 

 

2.1 Pesquisa 2012 

 

Nosso trabalho de pesquisa e campo teve início em 2012, com o acompanhamento 

da disciplina Introdução à Álgebra do curso de graduação em Engenharia de Teleinformática 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). A disciplina seria ministrada por um professor com 

experiência em metodologias ativas diferenciadas. O referido professor propôs então que uma 

metodologia, desenvolvida na cidade local pelo seu grupo, fosse administrada naquela disciplina, 

que contava com a participação de 71 alunos matriculados.  

O fulcro de nosso objetivo era acompanhar as aulas, prover suporte à eventuais 

dúvidas dos discentes, auxiliar na boa condução do curso, bem como analisar o desempenho 

acadêmico dos alunos e, sobretudo, conhecer a metodologia adotada, avaliando-a sob 

perspectiva híbrida docente-discente. 

A referida disciplina fazia parte da grade curricular do primeiro ano do extinto 

curso de graduação da Engenharia de Teleinformática. Era um curso anual e de 8 créditos, 

com duas horas-aula duas vezes por semana. Além dos conteúdos de Álgebra Linear, abrangia 

também métodos numéricos e introdução às Estruturas Algébricas. Embora nosso foco de 

pesquisa se delimita ao ensino da Álgebra Linear, o curso foi acompanhado na íntegra. 

Visando agregar experiência e aprofundar nossa compreensão didático-pedagógica sobre a 

referida metodologia, ao longo do curso, conduzimos aulas de exercícios, adotando os 

princípios metodológicos em prática. 

Sem propósitos de imputar julgamento de mérito da referida metodologia, importa 

observar que o resultado geral de sua implementação foi muito aquém do esperado, com 

desempenhos inferiores às metodologias tradicionais. 

Entender as razões do relativo insucesso constatado naquele curso exigiu muito 

estudo e, sobretudo reflexão. Embora a metodologia primasse pela participação ativa dos 

estudantes na construção dos conceitos, sua implementação foi ineficaz em motivar os alunos, 
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comprometendo assim todo o processo de aprendizagem. Foi observado que os estudantes 

sentiam-se inseguros e frustrados diante das atividades solicitadas. Dentre as reclamações 

mais comuns no corpo discente, a não assimilação dos conteúdos trabalhados e a entropia 

gerada em sala de aula pelos princípios da metodologia ativa aplicada chamou nossa atenção. 

Esses fatos foram aferidos pela análise dos questionários aplicados aos estudantes 

no final das aulas, que tinha por objetivo identificar as dificuldades enfrentadas dos alunos 

durante a disciplina. Em seus depoimentos, a maioria dos alunos respondeu que raramente 

estavam empenhados na execução das tarefas propostas pelo professor por falta de motivação 

e que a principal dificuldade era a falta de estímulo e de concentração, conforme relato de 

alguns alunos registrados na Figura 2.1.  
 

Figura 2.1- Respostas de alguns alunos quando questionados das dificuldades encontradas 
durante as aulas 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Devido a uma série de ocorrências durante o ano, a disciplina passou por 

constantes interrupções e somente parte do plano de ensino foi ministrado. Como forma de 

amenizar essa situação, todos os alunos não desistentes foram aprovados (Ver Figura 2.2); 

entretanto sem retenção dos conteúdos, o que obrigou estes alunos assistirem, no ano letivo 

seguinte, aulas extras, dentro das disciplinas que exigem Introdução à Álgebra como pré-

requisito. 

Ficaram claras as dificuldades e riscos envolvidos na administração de 

metodologias ativas que tiram o aluno de sua zona de conforto. Entender a fragilidade da 

metodologia administrada foi estrutural para nossos estudos. Observamos que uma mudança 

no método de ensino, em que há uma transferência excessiva das responsabilidades da 

aprendizagem para os alunos, causa sentimentos de insegurança e compromete a compreensão 
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de seu papel no processo de ensino. Entendemos, por fim, a necessidade de cautela e 

equilíbrio na implementação de métodos pedagógicos diferenciados, sob eventual pena de um 

efeito contrário ao desejado.  

 

Figura 2.2 - Resultado geral da disciplina Introdução à Álgebra 2012 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Importa ainda observar que, em geral, a disciplina Álgebra Linear é ministrada no 

primeiro ano dos cursos de engenharia, e os discentes iniciam o curso com o desafio de 

superar as dificuldades que trazem do ensino médio e a necessidade de adaptação à nova fase 

de sua formação. Conceitos e problemas matemáticos são tratados no ensino médio de forma 

dissociadas; por conseguinte, os alunos sentem dificuldades de lidar com situações nas quais é 

preciso tomar decisões e resolver problemas. Assim, o aluno ainda não tem maturidade para 

lidar com uma abrupta mudança de método de ensino e de toda a sua responsabilidade nesse 

processo (MORAIS, 2006).  

Diante dessa situação, percebemos a importância de analisar se a implementação 

de uma única metodologia ativa seria suficiente para contribuir com o aprendizado dos alunos 

da disciplina. De fato, chegamos à conclusão de que a melhor estratégia seria encontrar um 

ponto de equilíbrio entre metodologias adequadas. Nesse sentido, ponto de equilíbrio 

significa uma combinação de estratégias entre aquela a qual o estudante exerce o papel 

exclusivamente passivo, o de absorvedor do conhecimento, e aquela onde o aluno é 
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integralmente responsável pela busca do seu conhecimento e o professor exerce o papel de 

facilitador da aprendizagem atuando apenas quando necessário. 

 

2.2 Pesquisa 2013  

 

Visando a continuidade de nossa pesquisa de campo, no ano 2013 ministramos a 

mesma disciplina, mas desta vez como instrutor responsável. Iniciamos o curso com a 

administração do método tradicional. Gradativamente fomos incorporando elementos de 

estratégias ativas diferenciadas, em busca de um ponto de equilíbrio efetivo que proporcione 

enriquecimento do ensino e da aprendizagem da AL. Em adição à rica experiência e a ampla 

oportunidade de estudo conduzido ao longo daquela disciplina, nossas atividades docentes 

durante o ano de 2013 iriam, posteriormente, fornecer dados comparativos significativos para 

nossa investigação. 

Utilizemo-nos das estratégias de ensino Aula Expositiva Dialogada e Tempestade 

Cerebral como forma de estimular a participação ativa dos estudantes. A estratégia aula 

expositiva dialogada é uma exposição de conteúdo que conta com a participação ativa dos 

estudantes. O professor instiga os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto 

de estudo na sala de aula (ANASTASIOU; ALVES, 2012). A estratégia tempestade cerebral 

estimula a formação de novas ideias de maneira natural. O professor propõe uma palavra ou 

uma frase curta e solicita que os alunos apresentem o seu significado de forma espontânea. 

São analisadas todas as ideias sugeridas até que chegue à definição correta que se pretendia 

(ANASTASIOU; ALVES, 2012).  

Assim, seguindo os passos da metodologia tempestade cerebral, iniciávamos uma 

aula que abordava um conceito novo com alguma palavra-chave escrita no quadro-negro. 

Nesse momento, solicitávamos aos alunos que expusessem suas ideias a respeito da questão 

proposta. Então, coletávamos as sugestões e analisávamo-las junto com os estudantes até a 

obtenção da definição desejada. E assim, através da metodologia expositiva dialogada, a aula 

seguia seu curso com a participação efetiva dos alunos.  

Notamos que a maior dificuldade encontrada durante as atividades foi, 

inicialmente, a inércia dos alunos a participarem ativamente das aulas; contudo aos poucos 

foram se engajando tornando assim as aulas mais dinâmicas e interessantes. E isso apresenta 

ser a principal vantagem daquelas metodologias. 



 
	  

29	  

Por outro lado, a maior fragilidade delas encontra-se no processo de avaliação da 

qual não existe uma cobrança mais firme. Isso deixa o aluno com a flexibilidade de estudar o 

conteúdo em sua conveniência e possivelmente somente em vésperas de prova.  

Conforme mostra a Figura 2.3, dos 69 alunos matriculados, mais de 50% foram 

reprovados na disciplina. Esse resultado sugere que as estratégias empregadas não foram 

eficientes para incrementar a retenção dos conteúdos e consequentemente melhorar 

significativamente o desempenho acadêmico dos alunos.  

 

Figura 2.3 - Resultado geral da disciplina Introdução à Álgebra 2013 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Essa valiosa experiência nos levou a ponderar outro fator até então não analisado: 

a vinculação de uma metodologia avaliativa adequada no processo de ensino e aprendizagem 

da disciplina. Dessa forma nossa pesquisa se tornaria mais completa, formando assim o tripé 

fundamental para uma avaliação da qualidade metodológica: ensino-aprendizagem-avaliação.  

Ainda enquanto ministrávamos a disciplina, iniciamos um estudo sobre a 

aplicabilidade da Álgebra Linear nos cursos de engenharia. Desenvolvemos e aplicamos um 

questionário aos professores do ciclo profissional do curso de Engenharia de Teleinformática 

da UFC, com o objetivo de mapear os principais conteúdos de Álgebra Linear presentes nas 

disciplinas específicas do curso e da dependência do aprendizado destes conteúdos para o 

bom desempenho naquelas disciplinas. Com essa análise foi realizado um artigo intitulado 

“Álgebra Linear nos cursos de engenharia: sua importância na formação do futuro engenheiro 

de Teleinformática” que foi apresentado e publicado no XLI Congresso Brasileiro de 
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Educação em Engenharia (COBENGE) realizado entre os dias 23 e 26 de setembro de 2013 

de Gramado, Rio Grande do Sul (TEIXEIRA; PEREIRA; BARROSO, 2013). 

Para a aplicação do questionário, solicitamos autorização à coordenação do curso 

para enviar um e-mail explicando o propósito da pesquisa anexando arquivo contendo os 

questionamentos. Procuramos selecionar professores que ministram disciplinas em períodos 

diferentes com o propósito de atingir o curso como um todo, especialmente o período 

correspondente ao grupo das disciplinas obrigatórias. O retorno desses e-mails gerou uma 

amostra de 40% dos professores do curso, todos pertencentes ao Departamento de Engenharia 

de Teleinformática (DETI) do Centro de Tecnologia (CT) da UFC.  

O questionário foi composto de três questões em que tivemos a preocupação de 

definir um objetivo para cada uma delas. A primeira questão tinha por objetivo verificar o 

grau de importância dos conteúdos de matemática em geral para o bom desempenho do aluno 

nas disciplinas lecionadas pelo professor. A segunda tinha por finalidade elencar as 

disciplinas de matemática fundamentais para o acompanhamento do aluno na disciplina do 

professor. E a terceira tinha o intuito de investigar quais os conteúdos de Álgebra Linear mais 

utilizados nas disciplinas do professor. 

A análise dos dados obtidos do questionário constatou que os conteúdos de 

matemática são essenciais, até mesmo de máxima importância para o bom desempenho do 

aluno nas disciplinas do curso de Engenharia de Teleinformática, segundo depoimento dos 

próprios docentes. Em particular, a Álgebra Linear foi citada por todos os professores como 

um dos principais conhecimentos da matemática indispensáveis para o aprendizado da 

disciplina específica (Ver Figura 2.4). Observamos que aproximadamente 85% das disciplinas 

abordadas necessitam da maioria dos conceitos de Álgebra Linear, mostrando-se assim 

presente durante todo o curso. 

As informações colhidas proporcionaram subsídios relevantes às atividades de 

ensino da Álgebra Linear em cursos de engenharias. Naquele momento, contudo, ainda não 

era claro para nós que métodos didáticos ativos poderiam otimizar estes aspectos da formação 

discentes; não obstante, entendíamos a importância da conexão do assunto exposto com as 

disciplinas específicas do curso, incrementando a motivação do aluno, proporcionando uma 

aprendizagem significativa e não mecânica. 
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Figura 2.4 - Resultado geral dos conteúdos de Álgebra Linear relacionados com  disciplinas 
do curso de Engenharia de Teleinformática 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

2.3 Pesquisa 2014   

 

Com o propósito agora bem delineado de buscar medidas associativas de métodos 

didático-pedagógicos ativos, iniciamos o trabalho de doutoramento de 2014 com um 

levantamento sobre os principais grupos de pesquisa, internacionais e brasileiros, referentes 

ao ensino e aprendizagem de Álgebra Linear (Ver detalhes Capítulo 3). Nesse contexto, 

destacamos os estudos franceses que questionavam o ensino via algoritmo por distanciar-se da 

compreensão conceitual; o grupo norte-americano Linear Algebra Curriculum Study Group 

(LASCG) com suas contribuições ao currículo da disciplina; e, o projeto “Em busca de 

situações propícias para aprendizagem de conceitos básicos de Álgebra Linear” desenvolvido 

no Brasil pelo Grupo de Pesquisa em Educação Algébrica (GPEA) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, cujas produções estão ligadas à didática da matemática. Nosso 

detalhado levantamento da literatura corrente demonstra, sobretudo, a relevância dada pela 

comunidade mundial sobre a problemática do ensino de Álgebra Linear. 

Com este aporte literário bem entendido, iniciamos a seguir uma extensa 

investigação relativa às estratégias didáticas já utilizadas no ensino e aprendizagem da 

disciplina de Álgebra Linear voltadas aos cursos de graduação em Engenharia. O 

levantamento bibliográfico incluiu pesquisas em livros bem como estudos de publicações 

acadêmicas dedicadas às metodologias ativas empregadas no ensino da matemática para 

engenharia. Nessa pesquisa identificamos as seguintes metodologias ativas: Modelagem 
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Matemática, Mapa Conceitual, Aprendizagem baseada na Solução de Problemas (Problem-

Based Learning – PBL), Aprendizagem por Pesquisa (Inquiry-Based Learning - IBL), 

Aprendizagem baseada em Equipe (Team-Based Learning – TBL), e Peer Instruction.  

Após o apropriado embasamento científico, e criteriosa deliberação, decidimos 

analisar a fundo os fundamentos pedagógicos do Peer Instruction (MAZUR, 1997). Esta 

metodologia foi desenvolvida por Eric Mazur, professor de física da universidade de Harvard, 

com o objetivo de mudar o papel do aluno de passivo para ativo no processo de ensino e 

aprendizagem. Isto é feito por meio de questões conceituais, criando em sala de aula um 

ambiente de aprendizagem colaborativa, mas contando com o auxílio integral do professor. 

Dessa maneira, a PI (Peer Instruction) poderia proporcionar a compreensão dos conceitos 

matemáticos de forma mais relevante. Atualmente, a eficiência da PI é comprovada em 

diversos contextos (CROUCH; MAZUR, 2001; FAGEN; CROUCH; MAZUR, 2002; 

LASRY; MAZUR; WATKINS, 2008; URBANO; OLIVEIRA C.; OLIVEIRA, P., 2014). 

Embora já bem sedimentada em várias disciplinas e aplicada em diversos países, 

levantamos alguns questionamentos sobre esta metodologia, que conduziriam a partir daí os 

avanços de nossas pesquisas. Inicialmente, indagamos se somente a PI seria suficiente ou 

plenamente adequada para o processo de aprendizagem de Álgebra Linear.  Nos preocupamos 

também com aspectos práticos da administração deste método; como poderíamos aplicar a PI 

à disciplina de Álgebra Linear submetido à realidade de minha instituição, e se todos os 

passos da PI seriam possíveis de serem implementados. Se não, como tropicalizar o método, 

adaptando os passos suprimidos à realidade local. 

Procurando responder tais indagações, iniciamos um cuidadoso estudo sobre a 

metodologia PI, com a análise de inúmeros artigos e tese que relatam: as condições nas quais 

a PI fora aplicada, o apoio das instituições de ensino, e, principalmente, quais os pontos da 

metodologia seriam eficientes para os nossos objetivos específicos. 

Uma vez que a PI tem por objetivo principal focar conceitos fundamentais da 

disciplina, propiciando situações de reflexão, sentimos imediatamente a necessidade de 

agregar uma outra metodologia à nossa solução metodológica que pudesse relacionar a teoria 

com aplicações práticas. Assim, para compor nossa proposta metodológica, escolhemos a 

estratégia Seminário a qual permite ao aluno desenvolver pesquisa, despertar seu lado 

investigativo e criativo e explorar aplicações práticas dos conceitos estudados 

(ANASTASIOU; ALVES, 2012). Tínhamos, portanto, embasamento teórico suficiente que 

nos conduzia a inferir que a PI apoiada com Seminário configuraria uma estratégia 

pedagógica de ensino capaz de auxiliar o aluno na compreensão da relação entre teoria e 
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prática e da importância da Matemática na Engenharia, proporcionando uma aprendizagem 

mais significativa. Começamos, assim, o planejamento das aulas da disciplina de AL que 

ministraríamos, atendendo todos os levantamentos teóricos supra-relacionados.  

Como já observado, o uso de metodologias diferenciadas em sala de aula pode 

promover a melhoria do ensino e da motivação do aluno; entretanto, para assegurar resultado 

positivo, alguns fatores são imprescindíveis. Precisávamos ainda de um dispositivo de 

verificação, que avaliasse continuamente se a mediação do professor durante o processo 

estaria alinhada com os propósitos almejados. Optamos por incluir em nosso pacote 

metodológico a Engenharia Didática (ARTIGUE, 1990), como suporte no desenvolvimento 

de uma sequência didática capaz de promover organização durante a preparação das aulas, 

observação durante as aulas e análise a posteriori. Além disso, a avaliação diagnóstica e 

formativa foi integrada visando à construção de uma aprendizagem significativa. 

Entendendo que a avaliação da docência pelos alunos produz importante 

diagnóstico, tanto ao docente sobre suas práticas, quanto à instituição sobre a gestão de  seus 

recursos, ao final da implementação das metodologias, foi aplicado o questionário SEEQ 

(Student ́s Evaluation of Educational Quality) aos alunos (MARSH, 1982). 

Enquanto que as notas dos alunos são certamente a mais utilizada e talvez a mais 

importante métrica para determinar a eficiência de uma abordagem pedagógica, a percepção 

dos alunos sobre a estratégia torna-se também uma poderosa aliada nessa análise. Assim, a 

fim de atestar a eficiência da metodologia sugerida e sua contribuição para o ensino e 

aprendizagem do aluno, foram analisados o desempenho acadêmico e a percepção dos 

discentes sobre a estratégia. Além disso, para investigar se essa abordagem pedagógica 

originada leva a melhores resultados de aprendizagem do que a metodologia tradicional, foi 

realizada uma comparação entre grupos controle e experimental.  

Por conseguinte, o produto de nossas pesquisas é uma solução didático-

pedagógica-avaliativa que combina uma metodologia ativa bem conceituada, Peer 

Instruction, com uma estratégia de ensino bem conhecida, Seminário, aliada a metodologia de 

pesquisa bem projetada, Engenharia Didática, e um questionário de avaliação com respaldo 

científico comprovado, SEEQ, que visa prover uma estratégia de ensino-aprendizagem 

completa e robusta. Esta é a principal contribuição apresentada em nossa tese.  

Decidido então o pacote metodológico que dará suporte ao ensino e aprendizagem 

da disciplina de Álgebra Linear, iniciamos a etapa da elaboração do material didático a ser 

aplicado em sala de aula. Os materiais preparados foram criteriosamente coletados de livros e 
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sites relacionados à disciplina. Em adição, foram desenvolvidos textos de apoio incluindo os 

conteúdos chave da disciplina.  

Em geral, as disciplinas em comum do ciclo básico dos cursos de engenharia 

possuem programas similares. Em particular, a Álgebra Linear nos cursos de engenharia é 

normalmente ministrada no primeiro ano, é de 4 créditos com duas horas-aula duas vezes por 

semana com os mesmos conteúdos programáticos, a saber: matrizes, sistemas lineares, 

determinantes, espaços vetoriais, transformações lineares, ortogonalidade, autovetores e 

autovalores e aplicações. Assim sendo, em 2014.2, a metodologia proposta foi implementada 

na referida disciplina do curso de graduação em Engenharia Química da UFC. 

 

2.4 Pesquisa 2015-2016 

  

Todos os dados coletados durante a implementação da metodologia em 2014 

foram analisados durante o ano de 2015, originando a compilação de três artigos científicos 

descritos a seguir. 

O primeiro artigo intitulado “Peer Instruction methodology for linear algebra 

subject: a case study in an engineering course”, que teve por objetivo relatar a 

implementação da metodologia Peer Instruction aos conceitos prévios necessários para a 

compreensão da disciplina de Álgebra Linear, a saber: matrizes, sistemas lineares, vetores, 

equação da reta e do plano, assim como, apresentar uma análise dos dados obtidos do teste 

diagnóstico, aplicado antes da proposta de ensino, e do teste aplicado ao final da unidade. O 

artigo foi apresentado e publicado na conferência IEEE Frontiers in Education (FIE) 2015 

realizada entre os dias 21 e 24 de outubro de 2015 em El Paso, Texas, Estados Unidos.  

O segundo artigo titulado “Active methodologies for teaching linear algebra in an 

Engineering course” publicado na revista IEEE Latin America Transactions, em Fevereiro do 

corrente ano. Este artigo teve como foco apresentar uma proposta de ensino da disciplina de 

Álgebra Linear para os cursos de Engenharia, visando apoiar a compreensão dos conceitos 

matemáticos, incentivar a questão de investigação e criatividade nas soluções de problemas, e 

promover a motivação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Objetivou-se neste 

trabalho descrever de forma aprofundada os aspectos didático-pedagógicos das metodologias 

diferenciadas que foram aplicadas na sala de aula. 

E o terceiro “Effectiveness of Peer Instruction in a linear algebra class within an 

engineering curriculum” foi submetido para revista Higher Education Research & 

Development (HERD) em junho desse ano. Este artigo tem por finalidade avaliar o impacto da 
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implementação do método Peer Instruction no desempenho dos alunos em um curso de 

Álgebra Linear, quando comparado com o método tradicional, levando em consideração o 

desempenho dos alunos no teste diagnóstico e nas provas, assim como, a percepção do aluno 

sobre o método adotado por meio do questionário SEEQ.	  

Além desses artigos, também em junho, submetemos o artigo nomeado “Um 

estudo sobre a disciplina de Álgebra Linear: possíveis metodologias de uma prática” para a 

revista de Educação Matemática Zetetiké. Este trabalho teve o intuito de apresentar algumas 

metodologias utilizadas na disciplina de Álgebra Linear, pesquisadas através de um 

levantamento bibliográfico em artigos, dissertações e teses sobre o tema. E no início de julho, 

submetemos o artigo “Metodologia Peer Instruction no ensino de matrizes: um relato de 

experiência na disciplina de Álgebra Linear” para a revista Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática Regional RS (SBEM RS). Neste trabalho relatamos uma experiência didática,  

vivenciada na disciplina Álgebra Linear, inspirada na metodologia Peer Instruction, em que 

abordamos, especificamente, o conteúdo de matrizes. 
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3 PESQUISAS E METODOLOGIAS NO ENSINO DE ÁLGEBRA LINEAR  

	  

Neste capítulo apresentamos os principais grupos de pesquisa relacionados com o 

ensino de Álgebra Linear e um levantamento sobre algumas metodologias de ensino e 

aprendizagem ativas aplicadas a Álgebra Linear, destacando suas características e 

fundamentos mais relevantes. Entretanto, iniciaremos descrevendo o que se entende por 

metodologia tradicional e metodologia ativa. 

 

3.1 Metodologia tradicional 

 

Segundo Mizukami (1986), a abordagem tradicional do processo de ensino e 

aprendizagem se baseia na prática educacional e na sua transmissão através dos anos.  

Saviani (1991) elucida que: 

 
...o ensino tradicional se estruturou através de um método pedagógico, que é o 
método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por ele, e muitos estão 
passando ainda, cuja matriz teórica pode ser identificada nos cinco passos formais 
de Herbart. Esses passos, que são o passo da preparação, o da apresentação, da 
comparação e assimilação, da generalização e da aplicação, correspondem ao 
método científico indutivo...(SAVIANI, 1991. p. 55).  

 

Nessa visão de ensino, o professor é o centro do  processo educativo, que 

apresenta o conteúdo por meio de aulas expositivas e o aluno faz o papel de receptor passivo 

desses conhecimentos. A aula é focada na resolução de exercícios e na memorização de 

fórmulas e conteúdos. O professor já vem com o conteúdo pronto, repassa para os alunos dos 

quais anotam algumas informações e, por fim, fazem exercícios. A avaliação está ligada à 

reprodução do conteúdo transmitido em sala de aula que pode ser realizada através de 

exercícios enviados para casa, provas orais e escritas. 

 Partindo das críticas ao método tradicional, surgiram novas metodologias de 

ensino que por sua vez podem complementar à metodologia tradicional e outras que podem 

substituí-la. Apesar das críticas existentes à abordagem tradicional, vale salientar que essa 

ainda continua sendo a mais utilizada por parte dos docentes.  

 

3.2 Metodologia ativa 
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Nas metodologias ativas o foco principal é o aluno, que assume o lugar de agente 

na busca e na construção de seus próprios conhecimentos e o professor exerce o papel de 

facilitador e orientador nesse processo (CHAHUÁN-JIMÉNEZ, 2009). 

Nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor deve levar em consideração 

tanto os conhecimentos como as habilidades e atitudes do aprendiz. Além disso, o professor 

deve apresentar o conteúdo de forma que o aluno reflita, trabalhe e reelabore, para que de fato 

o conteúdo se transforme em conhecimento (VASCONCELLOS, 1992). 

Concordando assim com Anastasiou e Alves (2012): 

 
Na metodologia dialética, o docente deve propor ações que desafiem ou possibilitem 
o desenvolvimento das operações mentais. Para isso, organizam-se os processos de 
apreensão de tal maneira que as operações de pensamento sejam despertadas, 
exercitadas, construídas, e flexibilizadas pelas necessárias rupturas, por meio da 
mobilização, da construção e das sínteses, devendo estas ser vistas, possibilitando ao 
estudante sensações ou estados de espírito carregados de vivência pessoal e de 
renovação (ANASTASIOU; ALVES, 2012, p. 76).  

 

Atualmente, existem diversas estratégias de ensino que se enquadram neste 

conceito. Como referência, sugerimos as metodologias ativas apresentadas por Anastasiou e 

Alves (2012, p. 86 a 105) em que resume a conceituação, a descrição da dinâmica da 

atividade e a avaliação de cada estratégia.  

 A Tabela 3.1 resume as principais diferenças existentes entre a metodologia ativa 

e tradicional. 

 

Tabela 3.1- Abordagem da metodologia tradicional e da metodologia ativa 

Comparativo Metodologia Tradicional Metodologia Ativa 

Ensino Processo de instrução Processo de construção 

Estratégias disponíveis Aula expositiva Diversos métodos* 

Professor Transmissor do conhecimento Facilitador do aprendizado 

Aluno Passivo - receptor do conhecimento Ativo - responsável pela 
aprendizagem 

Métodos avaliativos Provas escritas e exercícios para 
casa 

Diversas opções dependendo da 
metodologia escolhida* 

Fonte: Elaborada pela autora.                     *(ANASTASIOU; ALVES, 2012) 
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3.3 Pesquisas no ensino de Álgebra Linear 

	  

A Álgebra Linear é considerada um ramo da matemática que surgiu do estudo 

detalhado de sistemas de equações lineares, sejam elas algébricas ou diferenciais. Ela também 

se utiliza de alguns conceitos e estruturas fundamentais da matemática como vetores, espaços 

vetoriais, transformações lineares, sistemas de equações lineares e matrizes. É uma teoria 

recente que foi disseminada na década de 1930, onde se tornou um caminho de unificar 

métodos e ferramentas diferentes usados em diferentes contextos e de generalizá-los. Assim a 

Álgebra Linear é uma teoria formal unificadora e generalizada (DORIER et al., 2000). 

Sua base está concentrada nos conceitos de espaços vetoriais, nos quais os alunos 

demonstram dificuldades em sua aprendizagem. Celestino (2000) apresenta a importância da 

Álgebra Linear e pesquisas na área: 

 
[...] seu ensino-aprendizagem repousa no fato de que ela hoje se encontra subjacente 
a quase todos os domínios da Matemática. Dessa forma, é imprescindível que 
aqueles que pretendem trabalhar com as ciências que utilizam a Matemática, tanto 
como objeto de seu estudo quanto como instrumento para outros estudos, dominem 
seus principais conceitos (CELESTINO, 2000, p.9).  
 

Essas dificuldades de aprendizagem em conteúdos de Álgebra Linear podem ser 

comprovadas através dos estudos dos pesquisadores franceses Dorier, Rogalski, Robert e 

Robinet (2000) e Rogalski (1994) que, na década de 1980, iniciaram investigações para 

identificar os problemas e as dificuldades vivenciadas pelos estudantes, bem como para 

indicar possíveis saídas e encaminhar novos questionamentos e reflexões sobre o ensino de 

Álgebra Linear.  

Dentre as principais contribuições do grupo Francês está a estruturação do 

conceito de “alavanca meta”1 (levier méta), indicada como subsídio ao professor na 

abordagem das noções elementares, de modo que sejam utilizados recursos e estratégias que 

conduzam o estudante a refletir sobre os conteúdos estudados de maneira a ultrapassar os 

limites da mera manipulação algorítmica na qual os professores tendem a enfatizar diante das 

dificuldades de compreensão conceitual dos estudantes. 

Outro grupo que se destacou e cujos trabalhos refletem atualmente na forma de 

organização dos cursos e elaboração de livros didáticos é o Linear Algebra Curriculum Study 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 As “alavancas meta” têm sido utilizadas no ensino de álgebra linear para auxiliar o professor na abordagem de 
conceitos abstratos. Segundo Dorier et al. (2000) se referem ao uso, no ensino, de informação ou conhecimento 
sobre a matemática que podem levar os estudantes a refletir, conscientes ou não, tanto sobre seu próprio 
aprendizado na atividade matemática quanto sobre a própria natureza da matemática. 
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Group (LACSG), que surgiu nos Estados Unidos em 1990, com o objetivo de aprimorar o 

currículo norte-americano sobre a matéria de Álgebra Linear para os cursos de graduação.  

Eles desenvolveram uma lista de recomendações ideais para o ensino da 

disciplina, assim como tópicos de conteúdos mais importantes e fundamentais. Este grupo 

teve uma considerável influência tanto no desenvolvimento de livros didáticos como no 

ensino e na aprendizagem da Álgebra Linear (DORIER; SIERPINSKA, 2001; UHLIG, 2003). 

Uma das recomendações proposta por LACSG era que o conteúdo programático da disciplina 

deveria ser exposto de acordo com as necessidades do público. As coordenações dos cursos 

deveriam levar em consideração quais os conteúdos de Álgebra Linear que seus alunos 

deveriam aprender.  

Segundo Carlson (1993), um dos pesquisadores do grupo, as dificuldades dos 

estudantes não estão em resolver equações lineares e calcular produto de matrizes, estão 

concentradas em compreender os conceitos de subespaços, geradores e independência linear. 

Ou seja, os tópicos que se tornam difíceis para eles são os conceituais, que tangenciam a 

fronteira entre a abstração e a materialização, e não os computacionais.  

A Álgebra Linear é um dos primeiros conteúdos que o aluno se depara com 

definições, teoremas e provas, tornando-se muito abstrata para sua compreensão. Por essa 

vertente, o grupo propunha que o foco da Álgebra Linear deveria ser em teoria matricial com 

aplicações e ter reduzida a ênfase de tantos conceitos abstratos. Além disso, deveria ser 

introduzido ao conteúdo o uso de tecnologias, auxiliando o aluno na visualização de bi- e tri-

dimensional, além de proporcioná-lo ao acesso a um “significado material ou concreto” dos 

conceitos. 

Depois de uma vasta pesquisa, o grupo concluiu que não existe uma maneira 

única de ensinar Álgebra Linear, contudo deve-se entender melhor como os estudantes 

aprendem, e saber que, o conteúdo e a estratégia a serem aplicados dependem de cada 

situação e contexto. 

Apesar de poucos trabalhos terem sidos desenvolvidos no Brasil sobre o ensino de 

Álgebra Linear, pudemos observar que vem crescendo o interesse e a preocupação neste 

campo. Segundo Celestino (2000) apenas seis trabalhos se caracterizavam como pesquisa em 

ensino-aprendizagem de Álgebra Linear na década de 90, enquanto Chiari (2013), constata 

que entre 2000 e 2010 houve 13 trabalhos sobre o ensino e aprendizagem da disciplina. 

Destacamos o Grupo de Estudo em Educação Algébrica da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (GPEA), que além de estudar a álgebra na educação 

básica, também investiga o ensino da álgebra linear. São exemplos de produções do grupo as 
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dissertações de Araújo (2002), Padredi (2003) e Oliveira (2005) que estudaram o uso de 

“alavancas meta” no ensino da álgebra linear. Através de projetos específicos para o ensino e 

aprendizagem da álgebra linear, o grupo constrói suas contribuições para a área, em que pelos 

trabalhos desenvolvidos percebemos em suas análises e reflexões a influência dos estudos 

franceses que se apoiam fortemente na didática da matemática. Atualmente, o grupo 

desenvolve o projeto intitulado “Em busca de situações propícias para aprendizagem de 

conceitos básicos de Álgebra Linear”. Outras dissertações e teses produzidas na PUC/SP 

sobre o ensino e aprendizagem da álgebra linear, são os trabalhos de Celestino (2000), Silva 

(2005), Karrer (2006), França (2007), Nomura (2008) e Prado (2010). 

 

3.4 Metodologias empregadas na disciplina de Álgebra Linear  

 

Face ao alto índice de reprovação nas disciplinas do ciclo básico dos cursos de 

Engenharia, o uso de metodologias diferenciadas é de vital importância no processo de ensino 

e aprendizagem do aluno. As metodologias ativas são estratégias de ensino centradas no 

estudante, que abandona o papel de receptor passivo e assume o de agente e principal 

responsável pela sua aprendizagem (BERBEL, 2011).  

Para investigar as metodologias que atualmente têm sido aplicadas ao ensino da 

Álgebra Linear, optamos pela pesquisa bibliográfica que conforme indica Marconi e Lakatos 

(2010, p.166) é uma forma de “colocar o pesquisador em contato direto com tudo com que foi 

escrito”. Gil (2010) ainda ressalta as vantagens de utilizar essa metodologia de pesquisa: 
 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 
aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 
importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 
espaço (GIL, 2010, p.50). 
 

Como nosso intuito foi fazer um levantamento e apresentar algumas metodologias 

ativas já estudadas para a disciplina de Álgebra Linear e citadas em trabalhos acadêmicos e 

publicadas em revistas, eventos, dissertações e teses, utilizamos o banco de teses da Capes e 

sites de buscas colocando palavras-chave envolvendo “Álgebra Linear” ou “Linear Algebra”. 

Após esse levantamento, iniciamos a leitura dos resumos dos trabalhos encontrados de modo 

a selecionar os que realmente tinham relação com o tema. 



 
	  

41	  

Encontramos algumas dissertações, teses e artigos2 dos quais consideramos como 

metodologia ativa aqueles que tinham como características principais a utilização de 

estratégias de ensino centradas no estudante. Vale ressaltar que encontramos vários trabalhos 

utilizando tecnologia digital no ensino de Álgebra Linear, apesar de não ser alvo de nossa 

pesquisa, citaremos alguns desses trabalhos como forma de melhor apresentar o que existe em 

termos de busca por melhorias no ensino da Álgebra Linear. 

Em nossa pesquisa, identificamos algumas metodologias ativas que vêm sendo 

adotadas por docentes com o intuito de promover uma aprendizagem mais significativa para 

os discentes, a saber: Modelagem Matemática, Sequência Fedathi, Mapa Conceitual, 

Aprendizagem baseada na Solução de Problemas (Problem-Based Learning – PBL), 

Aprendizagem por Pesquisa (Inquiry-Based Learning - IBL), Aprendizagem baseada em 

Equipe (Team-Based Learning – TBL), e Peer Instruction. A seguir, apresentamos um recorte 

dessas estratégias e de como foram abordadas pelos autores.  

 

3.4.1 Modelagem Matemática 

 

Segundo Bassanezi (2002, p.16), “A Modelagem Matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando 

suas soluções na linguagem do mundo real”. Num processo de Modelagem Matemática 

existem as etapas de experimentação, visualização, interpretação e previsão. Essa metodologia 

se configura uma estratégia pedagógica dinâmica que apoia os alunos além da compreensão 

da relação entre teoria e prática, motivá-los a ter uma aprendizagem significativa e não 

mecânica.  

Em sua dissertação de mestrado, Rangel (2011) investigou as contribuições da 

elaboração de Projetos de Modelagem Matemática focando no ensino de sistemas lineares 

para professores em formação em um curso de Licenciatura em Matemática. O autor 

apresentou um detalhamento das atividades desenvolvidas durante sua pesquisa, descrevendo 

o contexto em sala de aula. Por fim, analisou os dados obtidos por meio de um questionário 

aplicado aos participantes. Os resultados apontaram que o projeto contribuiu para a formação de 

um professor mais crítico e reflexivo e para a transformação da sala de aula num ambiente 

favorável à construção coletiva de conhecimentos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Posteriormente detalharemos sobre esse material pesquisado. 
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3.4.2 Sequência Fedathi 

 

A Sequência Fedathi (SF), desenvolvida na década de 1990, na Universidade 

Federa do Ceará, a partir de estudos do Grupo Fedathi que buscava alternativas para melhoria 

do ensino de matemática, sendo liderado pelo professor e pesquisador Hermínio Borges Neto 

(SOUSA et al., 2013), constitui uma proposta metodológica focada no ensino da matemática 

que tem como suporte no procedimento de orientação para a mediação do professor em sala 

de aula. Uma aula elaborada pela SF abrange quatro momentos: tomada de posição, 

maturação, solução e prova. Na fase tomada de posição, o professor expõe o problema a ser 

resolvido pelos alunos. Logo após, na etapa de maturação, os alunos são instigados a 

refletirem e tentarem solucionar o problema, individualmente ou em grupo, sem o auxílio do 

professor. Na solução, os alunos são convidados a apresentarem as possíveis soluções. Nesse 

momento, o docente levanta questionamentos, faz comparações entre as respostas dadas e 

instiga discussões em classe, sem apontar a resposta correta. Na última fase, o professor 

formaliza matematicamente o resultado, faz generalizações dos conceitos apresentando 

definições formais e teoremas. Essa metodologia enfatiza a construção dos conceitos, 

definições e teoremas nos quais são desenvolvidos pelos próprios alunos, guiados pela 

mediação do professor. Dessa maneira, se espera que cada aluno seja participante ativo em 

sala de aula.  

Com base nessa metodologia, encontramos em Fontenele (2013) um estudo sobre a 

presença de “alavancas meta” em aulas de álgebra linear mediadas segundo seus pressupostos, 

tendo como foco a construção da noção de base de um espaço vetorial. Como principais 

resultados, destacamos aspectos da postura docente que rompe com os paradigmas tradicionais do 

ensino de matemática à medida que proporciona oportunidade de ação do estudante, tais como: 

cuidado em proporcionar situações que motivem o “pensar” constante sobre o conteúdo abordado; 

paciência e bom senso para esperar/respeitar o “tempo de maturação do aluno”; gerenciamento de 

quando prosseguir e quando reorganizar as estratégias de ensino conforme a necessidade; estímulo 

ao aprendizado por descobertas; mobilização de reflexões sobre os assuntos abordados; não 

fornecimento do “passo a passo” para resolução das atividades propostas; valorização das 

soluções apresentadas pelos alunos – aproveitamento das soluções certas/erradas/incompletas para 

prosseguir fazendo-os pensar; ênfase na participação e reflexão do aluno; foco no ensino para a 

construção do conhecimento. 	  
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3.4.3 Mapas Conceituais 

 

Baseado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1963, 1968), foi 

desenvolvido por Novak e Gowin (1984) a construção e a teoria dos Mapas Conceituais como 

ferramenta para organizar e representar conhecimento. A construção de um mapa conceitual 

parte da ideia de representar um conjunto de conceitos relacionados através de diagramas de 

significados. Elege-se um conceito principal, e a partir daí envolvem-se os conceitos que estão 

relacionados com o conceito principal. No mapa conceitual, os conceitos aparecem dentro de 

figuras geométricas enquanto que as relações entre os conceitos são especificadas através de 

frases de ligação nas linhas que os unem. Na construção de um mapa conceitual o aluno é 

capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e suas conexões no contexto de um 

corpo de conhecimentos.  

Lapp, Nyman e Berry (2010) analisaram as conexões de conceitos de Álgebra 

Linear em um curso de graduação a partir de mapas conceituais construídos pelos próprios 

alunos. Um dos seus objetivos era analisar como os estudantes percebiam Álgebra Linear 

dentro de um esquema conceitual. Os autores descreveram a aplicação do mapa conceitual em 

sala de aula e analisaram as informações obtidas pelos mapas. Os resultados sugerem que os 

alunos podem achar que é mais difícil fazer conexões entre conceitos como autovalores e 

autovetores  e conceitos de outras partes do campo conceitual como base e dimensão.  

Stewart (2008), Stewart e Thomas (2009) utilizaram mapa conceitual como uma 

das ferramentas de investigação das dificuldades encontradas pelos alunos sobre alguns 

conceitos de Álgebra Linear. Os resultados indicaram que os alunos com mais diversidade de 

representação tiveram uma melhor compreensão geral dos conceitos. 

 

3.4.4  Problem-Based Learning  

	  

Outra estratégia que encontramos difundida na Álgebra Linear, é a Aprendizagem 

baseada na Solução de Problema. O conceito de PBL enfatiza o trabalho em equipe onde os 

alunos buscam resolver problemas do mundo real. Essa metodologia explora as habilidades 

dos alunos de investigação, interpretação, tomada de decisão, pesquisa, interação e 

cooperação entre colegas. O docente apresenta o caso para os grupos deixando que eles 

interpretem, discutam e encontrem as possíveis soluções. O professor exerce o papel de 

mediador facilitando as discussões e direcionando as soluções em classe.  
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No artigo, Isik, Kaplan e Isik (2011) investigaram a aplicabilidade e os benefícios 

da PBL em Álgebra Linear. Os autores implementaram a metodologia PBL num grupo 

experimental e a metodologia tradicional em outro grupo com o objetivo de averiguar se 

existe diferença no desempenho dos estudantes. Seguindo os princípios da metodologia, as 

atividades preparadas para cada conceito eram distribuídas para os grupos. Os alunos 

examinavam e desenvolviam soluções discutindo no grupo. Em seguida, as soluções eram 

apresentadas em sala de aula. Os conceitos fundamentais eram, então, construídos ao enfatizar 

os pontos importantes das soluções discutidas durante as apresentações. Os autores citam 

exemplos específicos utilizados durante as aulas. Os resultados do estudo revelaram que a 

instrução dos conceitos trabalhados com o método PBL foi mais eficiente em atingir os 

objetivos propostos quando comparado com o método tradicional.  

 

3.4.5  Inquiry-Based Learning 

 

A metodologia, Inquiry-Based Learning, é baseada nas teorias de aprendizagem 

construtivista centrada no aluno que enfatiza o desenvolvimento das habilidades de 

pensamento crítico. Na IBL, o aluno formula uma questão ou uma hipótese, recolhe e 

pesquisa informação sobre o tópico escolhido; analisa e discute as informações encontradas e 

determina a solução fazendo comparações de resultados, criando previsões futuras de estudo. 

Nesse processo, o professor deve incentivar o pensamento crítico dos alunos conduzindo-os, 

criticamente, na busca das respostas e de novos questionamentos.  

No artigo de Wang e Posey (2011) foi implementada a metodologia enfatizando a 

aprendizagem pela descoberta, o pensamento analítico e a criatividade individual. O material 

da disciplina foi desenvolvido combinando os conceitos teóricos e práticos da Álgebra Linear 

com provas e algoritmos. Cada aula iniciava com uma breve apresentação de um tópico que 

partia de aplicações reais relevantes ao tema. As ideias, definições e conceitos eram 

introduzidos sempre do concreto para o abstrato, com o objetivo de apoiar os alunos a 

compreender o tema, desenvolver o raciocínio indutivo e tirar as conclusões lógicas. Depois 

que os conceitos teóricos eram explicados, iniciava então, a discussão sobre a solução do 

problema pelos alunos em grupos ou individualmente. Os alunos eram incentivados a 

expressar seus pontos de vistas e apresentar as diferentes abordagens na construção da solução 

para os demais colegas. Baseado nos dados e materiais coletados, os estudantes sentiram que 

foram desafiados e estimulados, desenvolveram uma compreensão mais profunda sobre 
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conceitos abstratos, ganharam confiança na sua própria capacidade de resolução de problemas 

e fizeram progressos em se tornarem aprendizes independentes.  

 

3.4.6  Team-Based Learning 

 

Team-Based Learning (TBL) é uma metodologia pedagógica ativa que incentiva 

os alunos a apropriar-se de sua própria aprendizagem através de desenvolvimento de 

atividades em equipes. Essas equipes são divididas permanentemente ao longo da duração da 

disciplina. Um material de estudo é distribuído para os alunos com o objetivo deles estudarem 

em casa e virem preparados para as aulas. A aula, então, inicia com um teste individual sobre 

os pontos chave das atividades fora de aula; em seguida, o mesmo teste é submetido para as 

equipes. Completada essa fase, o instrutor incentiva as equipes a discutirem acerca das 

perguntas que erraram, construindo argumentos válidos. Esse processo de apelação incentiva 

os alunos a avaliar o material, avaliar a sua compreensão, e defender a escolha que fizeram. 

Por fim, o instrutor faz uma breve apresentação para esclarecer quaisquer equívocos que se 

tornaram aparentes durante o teste de equipe e dos apelos. Esta estrutura exige da equipe 

articulação de pensamento e dá uma oportunidade para avaliar seu próprio raciocínio quando 

confrontado com diferentes decisões que outras equipes podem fazer.  

Nanes (2014) apresentou uma adaptação da TBL na disciplina de Álgebra Linear, 

relatando as componentes padrão da TBL e as alterações realizadas dessas componentes para 

as necessidades da disciplina em questão. Além de apresentar uma análise empiricamente 

controlada dos efeitos da TBL sobre a experiência de aprendizagem do estudante no primeiro 

ano de uso da TBL. Pode-se observar ao final que o uso de TBL em sala de aula de 

matemática pode melhorar o desempenho do teste e notas. Além disso, muitos alunos fizeram 

comentários positivos sobre a experiência global, e expôs sobre como eles tinham melhorado 

suas habilidades em estudar e ler textos matemáticos. 

 

3.4.7 Peer Instruction 

 

A metodologia Peer Instruction foi desenvolvida por Eric Mazur, em 1990, 

professor de Física da Universidade de Havard. É baseada na construção de questões 

conceituais de múltipla escolha que são lançadas durante as aulas por meio de sistema de 

votação. Uma aula via Peer Instruction é dividida em pontos chave do conteúdo a ser 

abordado. Para cada ponto chave, uma breve explicação é dada pelo professor que logo em 
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seguida expõe um teste conceitual do assunto exposto. Os estudantes são encorajados a 

refletirem individualmente sobre a solução e após um determinado tempo, acontece a primeira 

votação. Dependendo da porcentagem de acertos, o professor pede aos alunos que discutam 

suas respostas com os colegas e tentem convencê-los de que suas respostas são corretas ou 

mais convincentes. Após alguns minutos, a segunda votação é realizada. Se a maioria dos 

estudantes escolheu a resposta correta, o professor pode passar para o próximo tópico, caso 

contrário, o professor discute a questão analisando item a item. Esse método enfatiza a 

participação dos alunos em sala de aula, cooperação entre eles e assimilação dos conceitos de 

forma mais significativa e dinâmica.  

Beites e Nicolás (2013) apresentaram um material didático para o ensino da 

disciplina Álgebra Linear através da metodologia de ensino PI e descreveram sua aplicação 

em sala de aula. As questões conceituais utilizadas em sala de aula foram apresentadas e 

analisadas de acordo com o nível de dificuldades encontradas pelos alunos durante o processo 

votação. Por fim, coletou e analisou as opiniões dos alunos sobre o método. A experiência 

revelou que os estudantes apreciaram a metodologia ativa  envolvendo as leituras, sistema de 

votação, reflexão e discussão com os colegas. Além disso, a análise dos resultados dos testes e 

exames demonstraram um maior aprendizado quando comparado com o ano anterior, do qual 

foi lecionado utilizando a metodologia tradicional.  

Na Tabela 3.2 apresentamos o resumo dos trabalhos que envolvem a disciplina de 

Álgebra Linear e as possíveis metodologias empregadas para seu ensino. 

Além dessas estratégias descritas acima, encontramos em diversas fontes de 

pesquisas a inclusão de recursos tecnológicos no ensino de Álgebra Linear, tais como, 

Geogebra (DALMOLIN; BONALDO; MATHIAS, 2012; RICHIT; FARIAS; MISKULIN, 

2013), Matlab (NOBRE, 2005; PARMEGIANI, 2011), Octave (TEIXEIRA, 2010), Cabri-

Géomètre (FRANÇA, 2007; KARRER, 2006), e dentre outros. O uso desses recursos auxilia 

aos alunos na visualização tridimensional, proporcionando uma aula mais dinâmica, em 

particular aos alunos da área de engenharia. Vale ressaltar que os livros didáticos da disciplina 

vem abordando aplicações dos conceitos em situações do cotidiano e o uso destas ferramentas 

computacionais, dos quais podemos citar Anton e Rorres (2001), Kolman (1999), Lay (2003), 

Leon (2013), Poole (2005), dentre outros. A integração da aplicação dos conceitos teóricos 

com recursos tecnológicos pode favorecer uma aprendizagem mais significativa. Entretanto, 

essa integração tecnológica não é suficiente no processo de ensino. Para Vasconcellos (1996), 

é fundamental a mediação docente, que prepara e dirige as atividades e as ações necessárias e 
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buscadas nas estratégias selecionadas, levando os alunos ao desenvolvimento de processos de 

mobilização, construção e elaboração da síntese do conhecimento. 

 
Tabela 3.2 - Síntese dos trabalhos em ensino e aprendizagem de Álgebra Linear e suas 
metodologias 
 

Autor/Ano Título do trabalho Metodologia de ensino 
utilizada 

Rangel (2011) Projetos de modelagem matemática e sistemas lineares: 
contribuições para a formação de professores de 
matemática 

Modelagem Matemática 

Fontenele (2013) A Sequência Fedathi no ensino da Álgebra Linear: o 
caso da noção de base de um espaço vetorial 

Sequência Fedathi 

Lapp, Nyman e 
Berry (2010) 

Student connections of linear algebra concepts: an 
analysis of concept maps 

Mapas Conceituais 

Stewart (2008) Understanding linear algebra concepts through the 
embodied symbolic and formal worlds of mathematical 
thinking 

Mapas Conceituais 

Stewart e Thomas 
(2009) 

Linear algebra snapshots through APOS and embodied, 
symbolic and formal worlds of mathematical thinking 

Mapas Conceituais 

Isik A., Kaplan e 

Isik  C. (2011) 
Problem Based Learning in linear algebra 

PBL 

Wang e Posey 
(2011) 

An Inquiry-Based linear algebra class IBL 

Nanes (2014) Modified approach to Team-Based Learning in linear 
algebra courses 

TBL 

Beites e Nicolás 
(2013) 

Peer Instruction in linear algebra Peer Instruction 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apresentamos alguns trabalhos que aplicam metodologias ativas no ensino da 

disciplina de Álgebra Linear e resumimos como essas estratégias foram abordadas em sala de 

aula. Podemos observar que os trabalhos apresentados por Beites e Nicolás (2013), Fontenele 

(2013), Lapp, Nyman e Berry (2010), Stewart (2008), e Stewart e Thomas (2009) focaram 

essencialmente nos conceitos da AL, enquanto que em Isik A., Kaplan e Isik C. (2011), Nanes 

(2014) e Rangel (2011), ressaltam mais a aplicação prática dos conceitos de AL.  

O artigo de Wang e Posey (2011) foi o único trabalho encontrado que enfatizou a 

conexão entre teoria e situações práticas, entretanto o método avaliativo adotado foi o 

tradicional, onde somente os resultados das provas foram analisados. Ademais, o questionário 

aplicado aos alunos foi desenvolvido pelo próprio professor com objetivo  apenas 

informativo/subjetivo sem validação científica. 

Os aspectos inerentes ao ensino e à aprendizagem de AL por meio de atividades 

que propiciem situações de reflexão sobre os conceitos e que ao mesmo tempo os relacionem 

com aplicações práticas é de fundamental importância para assegurar que o aluno engenheiro 



 
	  

48	  

saiba “o como” (teoria/modelagem) e “o para quê” (algoritmos/aplicação) dos conceitos da 

AL, contribuindo assim para o desenvolvimento do raciocínio abstrato, do pensamento crítico 

e lógico-matemático do aluno.  

Além disso, segundo Masetto (2003, p. 149), o processo de avaliação deveria 

“estar integrado ao processo de aprendizagem como um elemento de incentivo e motivação 

para aprendizagem.” Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve medir apenas os 

resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, mas levar em 

considerações suas observações diárias, de caráter diagnóstico. 

Outro fato importante a ser destacado é que pesquisas de avaliação sob o olhar do 

estudante, diretamente construídas por professores e/ou comitês, deixa de fornecer uma 

avaliação multidimensional abrangente, interferindo assim na sua utilidade, especialmente no 

feedback diagnóstico do professor sobre seu desempenho. Nesse sentido, alguns aspectos do 

ensino - que tendem ser os mais negligenciados na prática - podem ser excluídos da pesquisa 

(MARSH, 2007). Assim, atestar a eficiência da metodologia adotada por meio da aplicação de 

um questionário aos alunos, baseado em uma análise psicométrica, proporciona uma autêntica 

e importante informação tanto para o docente sobre suas práticas, quanto à instituição para 

uma gestão mais adequada dos seus recursos. Este será um dos focos nesta tese. 

Desta feita, nosso estudo apresenta uma proposta metodológica de ensino, 

vinculada a métodos avaliativos adequados, que visa estimular uma aprendizagem mais 

significativa dos conteúdos inerentes à disciplina de Álgebra Linear para os cursos de 

engenharia. Além de administrar um questionário de avaliação, validado cientificamente, aos 

estudantes com o propósito de investigar e aprimorar os objetivos dessa tese. A descrição das 

metodologias adotadas serão detalhadas no próximo capítulo. 
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4 PROPOSTA DE ENSINO E REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo apresentamos uma descrição de cada metodologia associada à 

solução pedagógica que implementamos, destacando as principais ideias e teorias que 

embasaram nossas escolhas. 

Em síntese, a proposta metodológica de ensino desenvolvida é baseada na 

associação da metodologia Peer Instruction e a estratégia Seminário, com o propósito de 

favorecer a compreensão dos conceitos matemáticos, estimular o interesse investigativo e 

criativo dos discentes e explorar aplicações práticas dos conceitos estudados. Ademais, a 

metodologia de pesquisa Engenharia Didática veio como suporte ao processo de organização, 

observação e análise durante a preparação das aulas. O processo avaliativo de aprendizagem 

foi embasado pela integração da avaliação diagnóstica com a avaliação formativa, com o 

objetivo de identificar as dificuldades prévias dos alunos e aperceber suas causas durante o 

andamento das atividades propostas. Finalmente, o questionário Students’ Evaluation of 

Educational Quality, respondido pelo corpo discente ao final das aulas ministradas, foi 

utilizado a fim de atestar a eficiência da metodologia elaborada sob o olhar do estudante.  

As próximas seções descrevem com maiores detalhes as metodologias de ensino e 

as metodologias avaliativas combinadas pelo pacote metodológico formado. 

 

4.1 Peer Instruction 

 

No início dos anos 1990, Eric Mazur, Professor de Física da Universidade de 

Harvard (EUA), propôs uma nova metodologia ativa para o ensino da disciplina  Introdução a 

Física; o Peer Instruction (PI). O objetivo central dessa metodologia é explorar a interação e a 

colaboração dos estudantes nas aulas, enfatizando os conceitos fundamentais do curso. O 

método PI rapidamente mostrou sua eficiência pedagógica, como constatado em Crouch e 

Mazur (2001), Fagen, Crouch e Mazur (2002), Lasry, Mazur e Watkins (2008) e Urbano, 

Oliveira C. e Oliveira P. (2014). Com o passar do tempo, o método difundiu-se por diversos 

países em diferentes disciplinas, cursos e ambientes acadêmicos como descrito em Beites e 

Nicolás (2013), Chen, Chang e Liu (2005), Oliveira (2012), Porter et al. (2011) e 

Suppapittayaporn, Emarat e Arayathanitkul (2010). Acrescido a isso, esses estudos respaldam 

a tese de Mazur (1997) sobre a adequação e eficiência da PI em turmas numerosas. 

O método PI busca imbuir no aluno a importância da teoria, promovendo a 

fixação das definições e dos teoremas, e por fim desenvolvendo o raciocínio abstrato do 
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discente. É baseado na construção de questões conceituais de múltipla escolha que são 

expostas durante as aulas para que os estudantes reflitam individualmente, elaborem suas 

respostas e depois discutem-nas com os demais colegas. Segundo Mazur (1997), cada questão 

conceitual trabalhada em classe deve levar entre 5 e 8 minutos, seguindo o seguinte formato 

geral: 

a) expor a questão conceitual aos alunos (~1 minuto); 

b) dar tempo para os alunos pensarem (~1 minuto); 

c) registrar as respostas dos alunos (opcional); 

d) solicitar que os alunos discutam suas respostas com seus colegas (1-3 minutos); 

e) registrar as respostas revisadas dos alunos (opcional); 

f) informar a resposta correta; 

g) explicar a resposta correta (2+ minutos). 

Os registros das respostas dos alunos podem ser feitos através de um sistema de 

votação, tais como:  

1) braços erguidos: O aluno levanta os braços para indicar a sua resposta correta. 

Assim o professor permite estimar a quantidade de respostas corretas e por 

conseguinte dar continuidade a aula. O principal obstáculo desse sistema é a falta 

de precisão, tanto devido à dificuldade de estimar a distribuição das respostas 

como também alguns alunos podem hesitar de erguer as mãos ou podem imitar a 

resposta do colega. 

2) cartões respostas (flashcards): Cada aluno recebe um conjunto de quatro ou 

mais cartões marcados de A-D para sinalizar a resposta de cada questão (Ver 

Figura 4.1). É importante que os alunos levantem os cartões ao mesmo tempo 

evitando a influência dos colegas nas respostas e cooperando com o professor na 

coleta dos dados. 

 
Figura 4.1- Modelo de flashcards 

 
Fonte: http://artsonline.monash.edu.au/peer-instruction-in-the-humanities/files/2013/05/flashcards.jpg. 
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3) Clickers: São dispositivos eletrônicos conectados diretamente ao computador 

do instrutor (Modelo Figura 4.2). Esse sistema permite a obtenção da análise das 

respostas de imediato, minimizando o tempo e maximizando a exatidão na 

contagem. 

	  

Figura 4.2 - Modelo de clicker 

 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Audience_response. 

 

Importa observar que o sucesso da implementação da PI não depende do sistema 

de votação escolhido, ou seja, independe de recursos financeiros ou tecnológicos (MAZUR, 

1997). De fato, é um método de ensino centrado no aluno, que enfatiza conceitos e 

proporciona um ambiente adequado para discussão e colaboração entre pares. O instrutor faz 

o papel de mediador, auxiliando os alunos nas dificuldades encontradas (CROUCH et al., 

2007). 

As aulas seguindo o protocolo de ensino Peer Instruction são divididas com base 

nos conceitos-chave do conteúdo. Para cada conceito, é dada uma breve explicação seguida de 

uma questão conceitual do assunto exposto. Os estudantes são encorajados a refletirem 

individualmente sobre a solução e após um determinado tempo, acontece a primeira votação. 

Nesse momento, o instrutor analisa as respostas e registra para que possa fazer uma 

comparação.  

Caso a percentagem de acertos ultrapasse 70%, o professor pode fazer uma breve 

discussão sem necessidade da segunda votação. Se a percentagem for menos de 30%, a PI 

sugere que o aluno não compreendeu o conceito, e o professor então, pode explicar 

novamente com uma nova abordagem e lançar outro teste conceitual. Ainda segundo Mazur 

(1997), o ideal é que a margem de acertos seja entre 30% a 70%, indicando que a questão é 
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desafiante, porém não tão difícil. Neste caso, pede-se que os alunos discutam suas respostas 

com os colegas e tentem convencê-los da correção de sua escolha.  

Após alguns minutos, é tempo para uma segunda votação. Se a maioria dos 

estudantes escolheu a resposta correta, o professor pode passar para o próximo tópico, caso 

contrário, o professor discute a questão analisando item a item. Mazur (1997) sugere que o 

tempo de trabalho de um conceito-chave em sala de aula seja de pelo menos 15 minutos. A 

Figura 4.3 mostra o processo da PI. 

 

Figura 4.3 - Processo da implementação da PI 

 
Fonte: Versão adaptada de Lasry, Mazur e Waltkins (2008). 

 

Um dos pilares fundamentais da metodologia PI é o estudo prévio dos alunos 

antes da aula. Para isso, um material didático - um resumo de própria autoria do instrutor, um 

vídeo, ou uma referência bibliográfica - é distribuído para os alunos contendo os principais 

tópicos da aula subsequente. Dentre os benefícios antecipados por tal iniciativa está otimizar 

tempo gasto em sala de aula com conceitos e exercícios elementares, proporcionando mais 

tempo para dedicar aos conceitos fundamentais e aos debates (MAZUR 1997). 

Como dispositivo de verificação do estudo prévio dos discentes, Mazur 

inicialmente realizava um curto teste de três ou quatro questões no início de cada aula. Com o 

passar dos anos, esse procedimento mostrou-se um pouco cansativo e desmotivante para os 

alunos (CROUCH; MAZUR, 2001). Assim, como incentivo para a leitura, em 1998 o método 

passou a utilizar uma adaptação do método Just-in Time Teaching (JiTT), desenvolvido por 

Novak et al. (1999). Nesse método, os estudantes precisam estudar o material de leitura, 
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responder algumas questões conceituais relacionadas tanto ao conteúdo quanto à dificuldade 

de compreensão da leitura e entregar ao professor, em um prazo estipulado.  

Era solicitado que os alunos retornassem três questões conceituais dissertativas, 

duas envolvendo os conceitos mais importantes do material de leitura e outra de feedback, 

perguntando por exemplo, “O que você achou difícil ou confuso na leitura, caso negativo, 

diga o que você achou mais interessante?”.  

As questões devem ter uma característica apenas conceitual, onde os alunos 

possam resolver sem a necessidade de substituição de valores, ou seja, não tem viés 

computacional. Ademais, devem ser compatíveis com o nível do material de estudo, nem tão 

fácil e nem tão difícil a ponto de o aluno necessitar de uma maior reflexão. Segundo Novak et 

al. (1999), é preciso apenas que o aluno estude o texto da atividade, pense a respeito do 

conceito envolvido e responda as questões baseadas em seus conhecimentos prévios e nas 

informações contidas naquele texto. 

A avaliação das respostas das questões é baseada exclusivamente no esforço do 

aluno e não na correção de suas respostas. É evidente que as respostas devem  possuir um 

mínimo de coerência para a obtenção de uma nota específica. Como incentivo para concluir as 

atividades de leitura, Crouch e Mazur (2001) sugerem que o professor poderá conceder uma 

porcentagem na nota do aluno referente à submissão dessas atividades. 

A análise das respostas se torna uma valiosa ferramenta para o professor durante a 

organização de suas aulas, procurando por pontos de maiores dificuldades dos estudantes 

sobre os conceitos trabalhados (CROUCH; MAZUR, 2001; NOVAK et al., 1999). Dessa 

forma, ao longo das aulas, o professor pode apresentar esses pontos mal compreendidos, 

discuti-los e reforçar os conceitos necessários. 

Em resumo, as atividades de leitura têm por objetivo incentivar os alunos  a 

realizarem um estudo prévio, apoiar o professor a organizar suas aulas baseadas nas 

dificuldades apontadas pelos alunos e sobretudo, despertar o interesse e a curiosidade do 

aluno. 

Apesar do foco da PI ser as questões conceituais, Mazur (1997) destaca que o 

treinamento relativo a problemas numéricos não precisa ser afetado. Mazur defende o 

pressuposto de que quando os conceitos fundamentais são assimilados adequadamente, o 

desenvolvimento das habilidades na solução de problemas flui com maior facilidade e  pode 

ser praticado através de listas de exercícios e em algumas aulas de discussões específicas. Em 

consonância, Mazur (1997) sugere ainda que os exames avaliativos contenham um balanço 
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apropriado entre problemas numéricos e conceituais, ambos com o mesmo peso, o que reforça 

ainda mais aos discentes o princípio da importância dos conceitos teóricos em seus estudos. 

Relativa à disciplina de Álgebra Linear, pesquisas comprovam que a compreensão 

dos conceitos abstratos é a principal dificuldade encontrada pelos estudantes; e não os 

cálculos computacionais (DORIER, 1998; HAREL, 1989). Em geral, os estudantes ingressam 

ainda imaturos para lidar com tais conceitos e segundo Dorier (1998), prover oportunidade 

aos alunos para refletir, descobrir e explorar a fundo as definições é decisivo no processo de 

absorção e retenção efetiva dos conceitos abstratos da Álgebra Linear. 

Em conexão com o método PI, observa-se que a discussão em pares demanda 

reflexão a priori e análise minuciosa dos conceitos anteriores ao debate do tópico com os 

colegas. Desta forma, os princípios metodológicos do PI encontram amparo teórico em Dorier 

(1998); ao exercer a defesa de sua solução para o colega, através de exemplos concretos, o 

estudante é conduzido a um aprendizado mais significativo,  favorecendo o desenvolvimento 

do raciocínio abstrato e lógico-matemático.  

Segundo Vygotsky (1999), o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio 

da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Esta teoria 

está também bastante relacionada com a metodologia Peer Instruction, pois o professor, que 

tem a função de mediador no processo de ensino-aprendizagem, procura estimular o trabalho 

em grupos, permitindo o aluno construir seu conhecimento, participar ativamente e cooperar 

com os colegas. Dessa forma, há uma interação professor-aluno, interação aluno-aluno e 

interação novo conhecimento-conhecimento prévio. Em adição, a interação aluno-aluno pode 

promover uma aprendizagem mais significativa dos conceitos chave, beneficiando 

definitivamente o processo de aprendizagem. 

Segundo a teoria da aprendizagem de Ausubel (1963, 1968), o aluno precisa ter 

conhecimento sobre um determinado conteúdo para conseguir buscar novos conhecimentos. 

Quando um novo conceito relaciona-se com informações previamente conhecidas, o aluno 

está transformando esse conhecimento em significado. Na metodologia JiTT, os textos de 

apoio e as questões preliminares propiciam aos alunos acesso aos conhecimentos prévios 

necessários para a assimilação de um novo conceito. Dessa maneira, utilizar essa metodologia 

favorece a uma aprendizagem na qual o aluno conecta um novo conteúdo a conteúdos prévios, 

ou seja, uma aprendizagem cognitiva e significativa.  

Em nossa pesquisa, a metodologia Peer Instruction tem o objetivo de promover a 

interação e a cooperação entre os estudantes na sala de aula e a assimilação dos conteúdos 

fundamentais da Álgebra Linear, induzindo-os a apreciar a importância de descobrir por si 
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próprios as teorias abordadas, aperfeiçoando, assim, suas habilidades de pensamento crítico e 

abstrato. 

 

4.2 Seminário 

 

Segundo Masetto (2010, p.111), “[...] o seminário é uma técnica riquíssima de 

aprendizagem que permite ao aluno desenvolver sua capacidade de pesquisa, de produção de 

conhecimento, de comunicação, de organização e fundamentação de ideias, de elaboração de 

relatório de pesquisa, de forma coletiva.”  

O papel do professor é fundamental durante todas as fases do processo, cabendo a 

ele a escolha ou sugestão dos temas. O professor ainda deve recomendar referências 

bibliográficas, organizar o cronograma para a apresentação dos trabalhos, orientar e 

acompanhar a produção textual e as investigações e definir e expor os critérios avaliativos 

adequados aos objetivos das atividades. Ao final das apresentações, o professor deve discutir 

e sintetizar o que foi exposto. 

Por sua vez, é papel do aluno desenvolver sua capacidade investigativa, na qual 

deverá pesquisar e estudar com profundidade o tema escolhido, sua habilidade oral no 

momento da apresentação e também seu lado crítico após as apresentações, na qual deverá 

promover um rico debate com seus argumentos e soluções. 

Segundo Anastasiou e Alves (2012, p.90), “[...] os critérios de avaliação constam 

de uma análise, tomando como referência clareza e coerência na apresentação, domínio de 

conteúdo apresentado, participação do grupo durante a exposição, utilização de dinâmicas e 

ou recursos audiovisuais na apresentação” . 

Dessa forma, a estratégia Seminário oportuniza o desenvolvimento à pesquisa, 

cria condições para que os discentes aprendam a elaborar modelos matemáticos, trabalhar em 

equipes, estimular um aluno mais crítico e reflexivo e enaltecer aplicações da teoria à prática, 

contribuindo para o aspecto motivacional do aluno, como propõe o sociointeracionismo de 

Vygotsky (1999).  

Visto assim, em nosso estudo, o seminário representa uma possibilidade relevante 

no processo de amadurecimento do aluno sob sua formação do conhecimento instigando-o a 

um pensamento mais criativo e crítico.  
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4.3 Engenharia Didática 

 

A metodologia Engenharia Didática (ED) foi desenvolvida por Artigue (1990) em 

meados da década de 1980 e foi inspirada no trabalho do engenheiro na concepção, 

planejamento e execução de um projeto. Inicialmente, para execução de um projeto, o 

engenheiro necessita de uma elaboração detalhada do projeto fundamentada em 

conhecimentos científicos para que durante a execução surja o mínimo de situações não 

previstas, situações essas que exigem do engenheiro saber lidar e resolver usando outros 

meios disponíveis. Vista como uma metodologia de pesquisa, a ED pode ser descrita como 

um processo experimental aplicado em sala de aula no sentido da concepção, realização, 

observação e análise de sequências didática.  

 

4.3.1 Fases distintas da Engenharia Didática 

 

A Engenharia Didática é dividida em quatro etapas, a saber: análise preliminar, 

análise a priori, experimentação e análise a posteriori. Diferencia de outras metodologias de 

pesquisa principalmente pela validação interna, que é baseada na confrontação entre as 

análises a priori e a posteriori.  

 

4.3.1.1 Análise preliminar 

 

Dedicada ao estudo da literatura existente e da elaboração da pesquisa, a fase da 

análise preliminar fundamenta a construção da engenharia didática. Essa fase inclui algumas 

variedades de análises, das quais podemos citar:  

a) análise epistemológica dos conteúdos visados; 

b) análise do ensino usual e seus efeitos;  

c) análise das concepções e dificuldades preliminares dos alunos sobre o tema; 

d) análise das condições e fatores de que depende a construção didática efetiva; 

e) análise dos objetivos específicos da investigação. 

Seguindo o protocolo da ED, nosso projeto inicia com um levantamento sobre as 

pesquisas já existentes no campo do ensino em Álgebra Linear bem como de metodologias 

ativas atualmente empregadas nesta disciplina. É também realizada uma análise das principais 

dificuldades de aprendizagem de conteúdos da disciplina encontradas pelos alunos com base 

em referências teóricas e na experiência em sala de aula. 
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4.3.1.2 Análise a priori 

 

Nessa fase os estudos estão centrados efetivamente na preparação das sequências 

didáticas, levando em consideração as variáveis locais (ou seja, a organização de uma sessão 

ou uma fase) e as variáveis globais (relativas à organização geral da ED).  

A análise a priori é composta de uma parte preditiva e outra descritiva. A parte 

preditiva se apoia em algumas hipóteses sobre as quais o professor terá que prever durante o 

desenvolvimento das atividades e que serão confrontadas na última fase da ED. Na 

componente descritiva, na elaboração das sessões didáticas devem ser observados os 

conteúdos a serem estudados, as estratégias a serem adotadas, o ambiente e os recursos 

pedagógicos, dentre outros. 

Durante a elaboração das nossas sequências de ensino, são observados os 

conhecimentos prévios dos alunos, as previsões levantadas pelo professor e as escolhas 

metodológicas. 

 

4.3.1.3 Experimentação  

 

Essa é a fase na qual efetivamente a sequência didática elaborada na fase anterior 

em sala de aula é implementada. Inicia-se com a apresentação do plano de aula, em que o 

professor esclarece os objetivos e a metodologia de ensino e de avaliação a serem adotados, 

explicitando quais as atitudes esperadas pelos alunos. Artigue (1990) deixa a critério do 

professor definir suas metodologias. 

Em nosso âmbito de trabalho, as sessões didáticas foram baseadas nas 

metodologias de ensino Peer Instrcution, enfatizando os conceitos abstratos da Álgebra 

Linear e Seminário focando na aplicação prática desses conceitos. 

 

4.3.1.4 Análise a posteriori e validação  

 

Essa é a etapa que valida ou não as hipóteses previamente levantadas na fase 

análise a priori. Essa validação tem caráter interno, ou seja, baseia-se na interpretação dos 

dados colhidos realizados durante as sessões, das atividades produzidas pelos estudantes 

dentro e fora da sala de aula e na comparação do desempenho das turmas envolvidas e não por 

meio de inferências externas à ED, tal como grupo de controle. Os dados podem ser obtidos 

através de questionários, entrevistas, gravações ou filmagens das sessões, dentre outros. É 
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relevante analisar a postura inesperada do discente e do professor, o ambiente de ensino e o 

material utilizado.  

Nesse aspecto, nosso trabalho avalia o ambiente de ensino e o material através da 

experiência vivida na sala de aula e do questionário, SEEQ, aplicados aos estudantes no final 

do semestre. Cada sessão didática é analisada por meio das atividades de leitura e das 

discussões em torno das questões conceituais durante as aulas. No decorrer da tese, serão 

identificadas as fases da ED relacionadas. 

 

4.4 Avaliação Diagnóstica e Formativa 

 

Estudos mostram que os métodos avaliativos desempenham um importante papel 

no processo de ensino e aprendizagem (DEMO, 1996; LUCKESI, 1995; PERRENOUD, 

1999). De acordo com esses estudos, a avaliação é um processo contínuo de aprendizagem 

com o objetivo de promover conhecimentos, competências, habilidades, e atitudes que 

possibilitem o desenvolvimento do aluno. Na avaliação, faz-se necessário medir tanto os 

resultados quantitativos referentes às provas e testes como também os resultados qualitativos 

relacionados às observações diárias. 

Segundo Masetto (2003), esse processo deveria estar inserido no processo de 

aprendizagem, uma vez que corroborara com o incentivo à própria aprendizagem. Assim, 

compreende-se a importância da vinculação entre a metodologia adequada, a aplicação desta 

metodologia em sala de aula e a assimilação do aluno acerca do conteúdo dado para que se 

obtenham os reais interesses no ensino e aprendizagem do aluno. 

Bloom et al. (1983) classifica a avaliação em três funções: diagnóstica, formativa 

e somativa. A função diagnóstica proporciona informações acerca das habilidades do aluno 

antes de iniciar um processo de ensino-aprendizagem e as dificuldades durante o processo. A 

função formativa é a que permite constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos 

pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente 

alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. A função somativa determina 

o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o que permite outorgar uma 

qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um sinal de credibilidade da 

aprendizagem realizada. 

A função diagnóstica pode ser somada com a função formativa a fim de detectar 

as possíveis causas das dificuldades, e assim, partir para um conjunto de ações, acompanhar o 

progresso dos alunos e avaliar os resultados da aprendizagem. 
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Em nosso estudo, a avaliação na função diagnóstica possibilita identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos ingressantes na disciplina de Álgebra Linear e a avaliação 

na função formativa permite verificar o que está sendo apreendido de acordo com os objetivos 

previstos.  

 

4.5 Questionário SEEQ 

 

Vem se tornando cada vez mais comum o uso de pesquisa de levantamento como 

forma de determinar dados sobre práticas ou opiniões atuais de uma população específica. Em 

particular, o uso de pesquisas formais para obtenção de informações sobre a qualidade do 

ensino na percepção do aluno tem se tornado um aliado em decisões dos gestores de 

instituições e até mesmo aos próprios alunos sobre a qualidade dos programas, disciplinas e 

professores (SPOOREN; MORTELMANS, 2006). Além disso, proporciona um importante 

feedback para os professores sobre seu desempenho (MARSH, 1993, 1997) 

Nesse contexto, como indicador da qualidade de ensino o Students' Evaluations of 

Teaching Effectiveness (SETE) é uma medida que vem sendo cada vez mais usada em 

instituições de ensino superior em todo mundo (MARSH; ROCHE, 1997; SPOOREN, 

BROCKX; MORTELMANS, 2013). Foi desenvolvido por Marsh na década de 1980 

(MARSH, 1980, 1987, 1993, 1997) e fornece uma variedade de medidas importantes para 

estudantes, professores e administradores, tais como (MARSH, 1984, 1987, 2007; MARSH; 

DUNKIN, 1997): 

a)  um feedback diagnóstico para os professores para melhorar o ensino; 

b)  uma medida da eficácia do ensino para decisões pessoais; 

c)  informações para os alunos na escolha de cursos e professores; 

d) uma componente no controle da qualidade nacional e internacional, projetado      

para monitorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; e  

e) um resultado ou uma descrição do processo de investigação sobre o ensino.  

Na prática, a maioria dos instrumentos é baseada em uma mistura de 

considerações lógicas e pragmáticas, ocasionalmente, incluindo algumas evidências 

psicométricas, como a confiabilidade ou a análise fatorial (MARSH; DUNKIN, 1997). 

Medida válida, no entanto, requer uma interação contínua entre teoria, pesquisa e prática e 

uma atenção especial deve ser dada às componentes da eficácia do ensino. E é nesse sentido 

que o instrumento SETE difere, ou seja, ele é projetado para medir as componentes separadas 

da eficácia do ensino e para avaliar a validade de construto das múltiplas dimensões. 
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E assim, Marsh (1984) concluiu que o instrumento SETE é multidimensional, 

confiável e consistente, sendo válido em relação a uma variedade de indicadores de eficiência 

de ensino e considerado útil para os estudantes, administradores, e principalmente para os 

professores. 

Alguns instrumentos avaliativos do SETE têm sido desenvolvidos e aplicados 

nessas últimas décadas  (SPOOREN et al., 2013) com o objetivo de obter o feedback dos 

estudantes. Dentre esses instrumentos, o Students’ Evaluation of Educational Quality 

(SEEQ), desenvolvido por Marsh (1982), é o mais usado nas universidades e tem sido 

validado em diversos contextos tais como em diferentes disciplinas, cursos, universidades e 

países (BALAM; SHANNON, 2010; COFFEY; GIBBS, 2001; MARSH, 1986; MARSH et 

al., 1997; SILVA, 2013; WATKINS; THOMAS, 1991).  

O instrumento SEEQ vem como um forte apoio para a multidimensionalidade  do 

SETE (MARSH, 1982, 1987; MARSH; DUNKIN, 1997; RICHARDSON, 2005) e é 

classificado em 9 fatores abrangendo 41 questões (Vide MARSH, 1987 para descrição 

completa dos fatores):  

a) Learning (Aprendizagem – 4 itens); 

b) Enthusiasm (Entusiasmo – 4 itens);  

c) Organization (Organização - 4 itens); 

d) Group Interaction (Interação de grupo - 4 itens); 

e) Individual Rapports (Relações individuais - 4 itens); 

f) Breadth (Abrangência do contéudo - 4 itens); 

g) Examinations (Provas - 3 itens); 

h) Assignments (Atividades - 2 itens); 

i) Course Overall (Análise global da disciplina – 1 item); 

j) Instructor Overall (Análise global do professor – 1 item); 

k) Overall Student and Course Characteristics (Características da disciplina e do 

aluno – 10 itens).  

Esses fatores incluem os princípios gerais do ensino-aprendizagem da educação 

superior (FELDMAN, 1976; FINCHER, 1985) e são baseados em várias fontes de pesquisas  

(por exemplo, revisão de literatura, entrevistas com professores e alunos) e em uma análise 

psicométrica, da qual constantemente revela os altos níveis de validação e de confiabilidade 

(COFFEY; GIBBS, 2001; MARSH, 1987; MARSH; HOCEVAR, 1991). Em particular, 

Marsh e Hocevar (1991) mostraram que os fatores eram invariantes entre professores de 
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diferentes categorias e entre unidades curriculares em diferentes disciplinas e em diferentes 

níveis.  

É por sua rica fundamentação teórica e em sua confiabilidade e validade descritas 

acima que se justifica a escolha do instrumento SEEQ em nossa pesquisa com o objetivo de 

avaliar a metodologia de ensino e de avaliação adotados, permitindo assim contribuir para a 

melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem da disciplina em estudo.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo descrevemos o ambiente de pesquisa, a implementação das 

metodologias de ensino e dos métodos avaliativos utilizados em sala de aula, o material 

elaborado e as ferramentas estatísticas que respaldam a análise dos dados obtidos. 

 

5.1 Contexto 

 

Implementamos a metodologia proposta na disciplina de Álgebra Linear do curso 

de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará (UFC) no segundo semestre de 

2014. A referida disciplina tem carga horária total de 64 horas distribuídas em 2 horas-aula, 2 

vezes por semana. Dos 75 alunos matriculados, 49 eram homens. 

As aulas ministradas seguiram a mesma sequência do programa do curso, a saber: 

matrizes, sistemas lineares, determinantes, vetores, retas e planos, espaços vetoriais, base, 

transformação linear, ortogonalidade, autovalores e autovetores, e aplicações.  

Durante as aulas utilizamos o quadro-negro, para resolver exercícios e provas de 

teoremas e propriedades, e o software PowerPoint para apresentar os pontos centrais do 

conteúdo e os testes conceituais. 

As aulas tinham por objetivos capacitar os alunos a identificar e resolver sistemas 

de equações lineares, espaços vetoriais, transformações lineares e matrizes destacando 

associações geométricas e interpretações físicas, resolver problemas cujas soluções utilizem 

técnicas de AL, e, fornecer ao estudante uma sólida formação relativa aos principais conceitos 

e ferramentas da Álgebra Linear e suas aplicações, os quais são pré-requisitos necessários ao 

estudo sistemático e aprofundado de diversas teorias e modelos em engenharia.  

A Tabela 5.1 apresenta a elaboração dos resultados de aprendizagem esperados 

para cada tópico trabalhado na sala de aula. Vale ressaltar que os 4 primeiros tópicos estão 

relacionados com as habilidades que os alunos deveriam ter aprendido e dominado no ensino 

médio, esses tópicos são detalhados na próxima seção.  

Vale destacar que a implementação da metodologia proposta exigiu um 

investimento substancial de tempo. Mais de dois meses, com dedicação exclusiva, foram 

necessários para a identificação, coleta e produção do material utilizado em sala de aula3, bem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 As notações e nomenclaturas utilizadas na confecção do material didático e adotadas em sala de aula, conforme 
apresentado nos Apêndices, obedecem os padrões praticados em cursos regulares do primeiro ano do Centro de 
Tecnologia da UFC. 
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como a elaboração das habilidades esperadas em cada tópico, conforme apresentada na Tabela 

5.1. Tempo adicional considerável foi gasto na preparação de cada aula e na comparação entre 

as fases da Engenharia Didática, a saber: análise das atividades de leitura extraclasse e a 

inclusão dessas análises no período de aula.  

 

Tabela 5.1 - Resultados de aprendizagem esperados 

Tópicos Objetivos 
Seguindo as respectivas aulas, os estudantes deveriam 
ser capazes de: 

Matrizes 

 

Identificar tipos de matrizes 
Operações clássicas com matrizes 
Distinguir entre propriedades de matrizes e números    
reais 

Sistemas de Equações Lineares (SEL) 

 

 

Resolver equações lineares usando sistemas de 
matrizes 
Utilizar as operações com linha para diagonalizar 
matrizes 

Inversão de matrizes e Determinantes 

 

Calcular determinantes de matrizes e compreender sua 
importância na solução de sistemas lineares e na 
inversão de matrizes  

Objetos geométricos: vetores, retas e 
planos 

Interpretar geometricamente soluções de sistemas 
lineares via vetores, retas e planos 

Espaços Vetoriais Identificar espaços, subespaços vetoriais e bases 

Calcular bases e mudança de bases 

Transformações Lineares 
 

Identificar transformações lineares 

Determinar o núcleo e a imagem de uma 
transformação linear 

Identificar a matriz de uma transformação linear 

Ortogonalidade e Conjuntos 
Ortonormais 

Definir matrizes ortogonais 

Operar matrizes ortogonais e ortonormais 

Interpretar projeções 

Autovalores e Autovetores 

Definir operadores lineares 

Calcular autovalores e autovetores de um operador 
linear 

Identificar o polinômio característico de uma matriz 

Identificar o polinômio diagonalizável 

Aplicações Aplicar os conceitos estudados 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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5.2 Pré-teste e pós-teste 

 

O pré-teste (ou teste diagnóstico) tinha como proposta investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos necessários para o acompanhamento da disciplina AL, 

como fator possivelmente determinante para o seu desempenho na disciplina. Essa 

investigação se baseou nos princípios da segunda fase da ED, análise a priori. 

Aplicamos o pré-teste no primeiro dia de aula em que participaram 60 alunos 

(85% dos alunos matriculados). O teste, descrito no Apêndice A, consistiu de 10 assertivas 

conceituais abrangendo os conteúdos de revisão do ensino médio necessários para a 

compreensão da disciplina em estudo, tais como: matrizes, sistemas de equações lineares, 

determinantes, noções de vetores, e equações da reta e do plano. Os estudantes foram 

solicitados a classificar cada questão da seguinte forma: V (verdadeiro), F (falso), DC 

(desconhece o conteúdo), NE (nunca estudou), ou NC (não consegue resolver mesmo já tendo 

visto o conteúdo). Para efeito de análise, essas três últimas opções foram consideradas como 

questões deixadas em branco.  

A elaboração das questões do teste contou com as sugestões de um professor do 

Centro de Tecnologia da UFC, que administrou o mesmo teste em suas turmas da referida 

disciplina. Esses dados são objetos do estudo comparativo em nossa pesquisa, detalhados no 

Capítulo 7 desta tese. As questões foram delineadas de forma a identificar as habilidades que 

o discente deveria dominar, seguindo os resultados de aprendizagem descritos na Tabela 5.1. 

Dentre as 64 horas-aula, 20 foram dedicadas para abranger esses conceitos 

fundamentais do ensino médio. Essas aulas tinham por objetivo capacitar os estudantes a 

identificar e resolver equações lineares, usando matrizes, destacando associações geométricas 

e interpretações físicas. Subsequente a 10 aulas ministradas, o mesmo teste (pós-teste) foi 

conduzido para comparar o desempenho dos alunos.  

Dessa forma, o aluno compreendendo esses conceitos, conseguiria melhor 

assimilá-los e relacioná-los com os conteúdos abordados na disciplina de Álgebra Linear, 

visando o desenvolvimento de seu raciocínio abstrato e lógico-matemático (CARLSON et al., 

1997; DORIER et al., 2000). 

 

5.3 Implementação da PI 

 

Todas as aulas foram ministradas norteadas pela metodologia de ensino Peer 

Instruction. Questões conceituais de múltipla escolha foram aplicadas em sala de aula via 
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sistema de votação. Estas questões visam instigar a reflexão e a criatividade do aluno, 

desenvolvendo, assim, seu raciocínio lógico e abstrato. Em adição, o período de discussão 

visava estimular a participação ativa dos alunos, promover debates e incentivar a cooperação 

entre eles (MAZUR, 1997). 

Seguindo os princípios da PI apoiados pela metodologia Just-in Time Teaching 

(NOVAK et al., 1999), os alunos recebiam um material de leitura sobre o conteúdo da aula 

seguinte. Esse material também continha questões conceituais a serem respondidas pelo 

aluno. Essa dinâmica fazia com que o aluno exercitasse sua velocidade de raciocínio e, 

sobretudo viabilizaria uma rica e produtiva discussão entre os pares durante as aulas 

subsequentes.  

O referido método prevê que tais atividades de leituras sejam entregues ao 

professor em tempo hábil para o ajuste do plano de ensino; uma pressuposição dificilmente 

adequada para a realidade local. Apoiados pela segunda fase da Engenharia Didática, análise 

a priori, recolhíamos as questões no início das aulas e, pressupondo os possíveis 

questionamentos oriundos das atividades de leitura, construíamos o plano de aula. Após o 

término da aula, essas questões eram analisadas e confrontadas com a previsão inferida, 

seguindo os passos da última fase da ED, análise a posteriori. Por fim, caso necessário, 

iniciávamos a próxima aula discutindo os conceitos que por ventura não foram incluídos na 

previsão inicial, reajustando assim o plano de ensino com a demanda personalizada da turma.  

O processo de votação das questões conceituais foi feito por meio dos cartões-

reposta, como mostra a Figura 5.1. No início das aulas, cada aluno recebia um conjunto de 

quatro cartões (A, B, C e D) (Vide modelo no Anexo A). Seguindo a sequência da PI, 

iniciávamos com instigações intelectuais que motivassem e introduzissem o novo conteúdo – 

objeto primário da aula. Em seguida, questões conceituais cuidadosamente planejadas eram 

apresentadas aos alunos que deveriam refletir individualmente sobre sua resposta por um 

período de 2 a 4 minutos. Após este ínterim, iniciávamos a primeira rodada de votação, na 

qual as respostas eram catalogadas e analisadas.  

 
Figura 5.1 - Votação das questões conceituais através dos flashcards 

 
Fonte: Pesquisa direta. 
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Durante esse momento, os estudantes eram encorajados a discutirem suas 

respostas com seus pares, divididos em pequenos grupos (geralmente grupos formados por 

alunos com respostas diferentes), independentemente da percentagem de acertos. Esta etapa 

era seguida de uma segunda votação. Caso o percentual de acertos na primeira rodada fosse 

menor do que 30%, em parceria com os alunos, discutíamos e analisávamos cada item até que 

descobrissem conjuntamente a resposta correta. Constatamos ao longo do curso que quando o 

percentual de acerto na primeira rodada superava 70%, o índice de acertos na segunda votação 

era de aproximadamente 99% - não havendo assim necessidade de maiores esclarecimento 

sobre aquele tema. Para uma representação gráfica da sequência da implementação da PI, ver 

Figura 5.2. 

Embora o formato da metodologia demande um período substancial de tempo da 

aula para discussão entre pares, é primordial destacar que todo o conteúdo do programa da 

disciplina foi ministrado. 

 

Figura 5.2 - Fluxograma da implementação da PI 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sempre que pertinente, as definições, os conceitos e os teoremas eram 

apresentados inicialmente em suas versões mais simples, e gradativamente evoluíam para 

ambientes mais complexos e gerais. Este expediente visa ultrapassar a barreira pedagógica 

existente entre os conceitos abstratos e os concretos e consequentemente  apoias os alunos a 

superar as dificuldades teóricas primárias. De fato, o fluxo das atividades era do concreto para 

o abstrato, iniciando-se, sempre que possível, com visualizações geométricas e/ou 
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interpretações físicas familiares, privilegiando o raciocínio indutivo dos discentes e, assim, 

gradualmente, compreender as ideias mais abstratas envolvidas na aula. Segundo Harel 

(2000), uma abordagem na qual os conceitos ganham uma visualização “concreta” pode 

colaborar com o aluno a reforçar sua compreensão sobre o significado desses conceitos. 

Para auxiliar na organização do tempo e otimizar o percurso da aula, geralmente, 

adotávamos a sequência de instruções ilustrada na Figura 5.3. 

 

Figura 5.3 - Fluxograma de uma aula de Álgebra Linear 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Utilizamos o registro escrito como forma de aproximar a porcentagem de acertos 

das votações e de anotar as observações diárias quanto à participação e dúvidas dos 

estudantes. A essa coleta fornecíamos importantes informações tanto em relação a nossa 

prática didática quanto ao acompanhamento e desenvolvimento do aluno.  

 

5.4 Implementação do Seminário 

 

Com o objetivo de promover uma aprendizagem de forma mais significativa para 

os discentes, conduzimos a estratégia de ensino, Seminário, no final da disciplina. Essa 

estratégia pedagógica oportuniza o desenvolvimento à pesquisa, cria condições para que os 

discentes aprendam a elaborar modelos matemáticos e enaltece aplicações da teoria à prática, 

contribuindo assim para o aspecto motivacional do aluno.  
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Durante a apresentação do plano de ensino no primeiro dia de aula, expusemos os 

objetivos e os critérios de avaliação da metodologia. Foi enfatizado que os alunos teriam a 

opção de substituir as atividades relativas ao seminário por uma prova individual.  

No meio do semestre, iniciamos os procedimentos para execução do seminário. 

Explicamos em detalhes sobre os objetivos, a organização, a elaboração e os critérios de 

avaliação das atividades. A turma, então, foi dividida em 14 equipes constituídas de três a 

cinco componentes. Sugerimos temas e bibliografias dos conteúdos da AL com aplicabilidade 

em engenharia, contudo as equipes tiveram autonomia na escolha dos tópicos sob nossa 

supervisão. Os grupos tiveram 1 mês para definir e nos apresentar o tema com a respectiva 

justificativa da escolha.  

Após a definição dos temas, os grupos foram orientados e fiscalizados durante 

todo o processo de desenvolvimento do projeto, através de e-mails, conversas informais e 

reuniões. Sempre buscávamos direcioná-los a pesquisar em diversas fontes de referência e a 

usar o formato de artigo científico para a escrita do texto. A pesquisa, a leitura, a escrita e a 

oralidade foram conjuntamente trabalhadas a fim de favorecer uma formação reflexiva, 

criativa e crítica durante a construção de um determinado conhecimento.   

As equipes foram avaliadas quanto ao domínio de conteúdo; clareza e coerência 

da apresentação; participação do grupo; recursos audiovisuais na apresentação; emprego do 

tempo disponível; estímulo à interação grupal e trabalho escrito. Para cada equipe foram 

disponibilizados 20 minutos de apresentação oral mais 10 minutos de discussões.  

 

5.5 Métodos avaliativos da disciplina 

 

Visando o desenvolvimento pleno das habilidades previstas, adotamos um sistema 

de avaliação contínua e formativa da qual foram utilizados os seguintes instrumentos: 

atividades de leitura, participação em sala de aula, quizzes, provas, e seminários. O objetivo 

das avaliações constantes é avaliar os resultados da aprendizagem do aluno e instigar o 

desenvolvimento de pesquisas, atividades extraclasse e a capacidade crítica e reflexiva do 

aluno.  

A entrega das atividades de leitura, independente da correção, constituiu 10% da 

nota de cada prova parcial. Contudo, as questões foram analisadas e a coerência nas respostas 

era exigida para a obtenção da pontuação.  

Os quizzes são testes consistindo de uma ou duas questões numéricas, realizados 

no final de cada unidade (Vide questões no Apêndice B). Esses testes visam explorar questões 
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numéricas com o intuito de desenvolver nos estudantes habilidades na resolução de 

problemas. A soma dos quizzes contribuiu com no máximo 1 ponto extra para cada prova.   

Tanto as atividades de leitura quanto os quizzes têm por objetivo motivar o estudo 

contínuo ao longo do semestre, assim como, apoiar o professor a identificar as principais 

dificuldades dos alunos, seguindo assim os princípios da função formativa. 

Foram realizadas duas provas durante o semestre contendo questões numéricas, 

baseadas em problemas do livro-texto e de listas de exercícios, e questões conceituais, 

baseadas na atividades de leitura e nas questões conceituais discutidas em sala de aula (Provas 

no Apêndice C). Seguindo a orientação de Mazur (1997), tentamos fazer um equilíbrio entre 

esses tipos de questões. A primeira avaliação foi composta pelos conteúdos de revisão do 

ensino médio e noção de espaço vetoriais, enquanto que a segunda prova foi composta por 

espaço vetorial, gerador, base e transformação linear.  

 O pré-teste não contou como pontuação pois seu objetivo era de identificar o 

nível de conhecimento dos alunos sobre conceitos básicos que precedem o estudo de Álgebra 

Linear, servindo como uma avaliação na função diagnóstica. Já o pós-teste, reaplicado após os 

conteúdos terem sido ministrados, teve efeito de quiz no tocante à nota. Vale salientar que os 

alunos não sabiam que esse quiz correspondia ao referido teste, evitando-se assim qualquer 

tipo de memorização das assertivas. 

Para composição da nota do seminário, utilizamos uma ficha de avaliação com os 

itens: trabalho escrito (3pts), apresentação individual (5pts) e frequência nos dias das 

apresentações (2pts). Apesar de os alunos terem a escolha de fazer uma prova individual em 

substituição ao seminário, todos optaram pelo seminário. Tabela 5.2 resume a composição da 

nota de cada avaliação parcial (AP). 

 

Tabela 5.2 - Composição da nota de cada avaliação parcial 

Nota da prova  90% da AP 

Tarefa de leitura/ Participação na sala de aula 10% da AP 

Quiz até 1 ponto extra 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para composição da nota final (NF) do aluno foi considerada a média ponderada 

das avaliações parciais, na qual cada prova teve peso 2 e o seminário peso 1:  

NF = (2 AP1 + 2 AP2 + S) / 5, 

na qual AP1= avaliação parcial 1, AP2= avaliação parcial 2 e S = nota do seminário. 
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5.6 Questionário SEEQ 

	  

	   Para investigar a satisfação dos alunos quanto ao processo metodológico e sua 

contribuição no processo de aprendizagem, administramos o questionário SEEQ antes da 

etapa do seminário. Nesse estudo, utilizamos a versão adaptada do SEEQ que consiste em 35 

itens, divididos em 11 dimensões; versão já validada por estudos prévios no Brasil (SILVA, 

2013; SILVA et al. 2013). (Ver Tabela 5.3). Os itens foram medidos utilizando cinco-pontos 

da escala Likert, no qual 1 significa não concordo totalmente até 5 que significa concordo 

totalmente (ESCALA LIKERT, 2011). (Para descrição dos fatores, ver Apêndice D).  

 

Tabela 5.3 -  Fatores ou dimensões analisados do questionário SEEQ 
 Fatores (abreviação) Opinião dos discentes sobre: 

1 Aprendizagem (Apren) Desafios e valores da disciplina. 
2 Entusiasmo (Ent) Dinamismo do professor em sala de aula. 
3 Organização (Org) Organização e preparação das aulas.  
4 Interação de Grupo 

(IntGrp)  
Integração entre estudantes na sala de aula.  

5 Relação Individual (RelInd)  Relação entre professor e estudante. 
6 Abrangência do conteúdo 

(Abrang)  
Apresentação de ideias originais, diferentes ponto de 
vista e pesquisas atuais na área.  

7 Provas (Prova)  Métodos de avaliação e correção das provas.  
8 Atividades (Ativ)  Apreciação das leituras de textos, exercícios, etc.  
9 Análise Global da 

Disciplina (A_Disc) 
Dificuldade da disciplina comparada com as demais.  

10 Análise Global do  
de (A_Prof) 

Dificuldade do professor comparado com os demais. 

11 Características da 
Disciplina e do Aluno (Car) 

Dificuldade da disciplina, ritmo da disciplina e tempo 
disponibilizado em estudo fora da sala de aula.  

Fonte: Adaptada pela autora. 

 

5.7 Material elaborado 

 

Nesta seção descrevemos os principais aspectos do material elaborado usados na 

aplicação da metodologia, a saber: material de leitura, atividades de leitura e questões 

conceituais.  

 

5.7.1 Material de leitura 

 

Elaboramos materiais de leitura para os conteúdos da disciplina (Vide Apêndice 

E). Esses materiais consistiam de resumos recortados de livros e sites (LAY, 2005; POOLE, 
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2005; ANTON e RORRES, 2001; LEON, 2013; SANTOS, 2010) e tinham por objetivo 

fornecer ao alunado um guia de estudo contemplando as definições centrais dos conteúdos. 

Esse material era enviado aos estudantes periodicamente via o ambiente virtual de 

aprendizagem da universidade - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

(SIGAA).  

No total elaboramos 11 textos abordando os seguintes tópicos: matrizes, sistemas 

lineares, soluções de sistemas lineares, matriz inversa e determinantes, vetores, retas e planos, 

espaço vetorial e subespaço, base, transformações lineares, ortogonalidade e ortonormalidade, 

autovalores e autovetores e diagonalização. 

Em cada capítulo buscamos apresentar, de maneira sucinta, uma breve introdução 

relativa à aplicabilidade dos conteúdos e sugeríamos referências bibliográficas 

complementares que incrementariam a assimilação dos temas. Para cada definição introduzida 

no texto continha um conjunto de exercícios com suas respectivas soluções.  

 

5.7.2 Atividades de leitura 

 

As atividades de leitura tinham por objetivo incentivar o estudo previamente dos 

conteúdos que seriam abordados na aula seguinte. Essas atividades eram compostas por três 

questões discursivas.   

Como sugerido no método JiTT (NOVAK et al., 1999), a primeira questão tinha 

um caráter informativo sobre as dificuldades dos alunos relativas ao conteúdo, descrita no 

Capítulo 2, e as demais abordavam questões conceituais relativas ao conteúdo em estudo. Um 

dos objetivos dessas questões era provocar uma autoanálise dos alunos sobre a assimilação 

dos conceitos, motivando-os a levantarem suas dúvidas para sala de aula, e assim promovendo 

uma estimulante participação ativa com valiosas discussões. Em adição, tais questões eram 

importantes elementos de análise durante a confrontação das fases análise a priori e a 

posteriori da Engenharia Didática. 

As questões, provenientes dos livros didáticos da disciplina, eram triadas visando 

explorar o raciocínio lógico e abstrato dos alunos, e em algumas situações,  com o objetivo de 

demonstrar proposições básicas (As atividades de leitura estão disponíveis no Apêndice F). 

Implementamos 14 atividades de leitura durante o semestre abordando os mesmos 

tópicos do material de leitura, sendo enviadas aos alunos semanalmente (quartas-feiras) via o 

SIGAA. O estudante retornava a solução no início da aula da segunda-feira escrita a punho, 

procurando-se, assim, evitar cópias digitais das soluções. 
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5.7.3 Questões conceituais 

 

A fim de promover um produtivo debate em sala de aula, 43 questões conceituais 

foram expostas durante o semestre.  

Essas questões foram elaboradas com o propósito de atender os resultados de 

aprendizagem esperados, mostrados na Tabela 5.1, contemplando os conteúdos mais 

relevantes da disciplina. Como forma de contribuir e enriquecer o material didático da 

disciplina de Álgebra Linear, foram coletadas questões conceituais em livros didáticos e sites 

relacionados, que passaram por uma reelaboração cuidadosa, com o intuito de isolar conceitos 

específicos e propriedades ou competências desejadas para a discussão em sala (BEITES e 

NICOLÁS, 2013; ANTON e RORRES, 2001; LAY, 2005; LEON, 2013; POOLE, 2005). 

(Vide Apêndice G para as questões conceituais). 

 

5.8 Organização das aulas 

 

A Tabela 5.4 apresenta a estruturação das aulas ministradas durante o semestre 

ressaltando as estratégias e os conteúdos trabalhados. Dentre as 31 aulas ministradas ao longo 

do curso, 16 foram destinadas a implementação da metodologia PI, nas quais  43 questões 

conceituais foram trabalhadas; 3 aulas foram destinadas a estratégia Seminário. As demais 

aulas foram divididas entre conteúdos envolvendo processos numéricos, introdução e 

conclusão da disciplina, exercícios, testes (quizzes) e provas.  

 

Tabela 5.4 - Organização das aulas de Álgebra Linear 
Aula Conteúdos Estratégias 

1 
 Apresentação da disciplina  

Aplicação do teste diagnóstico 

2 Operações com matrizes; propriedades 
da álgebra matricial 

Aplicação da metodologia PI* 
5 testes conceituais 

3 
Sistemas lineares; sistema 
homogêneos; matrizes equivalentes 
por linha 

Aplicação da metodologia PI 
3 testes conceituais 

4 Matrizes reduzidas por linha; método 
de Gauss-Jordan 

Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 

5 Matriz inversa e aplicações 
Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 

6 Determinantes 
Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 
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Aula Conteúdos Estratégias 

7 Matriz adjunta 
Aplicação do primeiro quiz 
Correção das atividades de leitura  
Exposição sobre matriz adjunta 

8 
Segmentos orientados, vetores no 𝑅!; 
definições; produto interno; norma 
euclidiana 

Aplicação da metodologia PI 
4 testes conceituais 

9 Equações da reta e plano. 
Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 

10 Pós-teste Aplicação do segundo quiz: Pós-teste 

11 Espaços vetoriais; subespaços 
Aplicação da metodologia PI 
3 testes conceituais 

12 Combinação linear; dependência e 
independência linear 

Aplicação da metodologia PI 
4 testes conceituais 

13 Revisão dos conteúdos 
Exercícios resolvidos em grupos 
Apresentação de exercícios pelos 
alunos no quadro-negro 

14 Prova AP1 

15 Base e dimensão 
Aplicação da metodologia PI 
4 testes conceituais 

16 Teoremas e mudança de base 
Provas de teoremas 
Explicação e exemplificação de 
mudança de base 

17 Definição de transformação linear; 
imagem e núcleo e inversa 

Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 

18 Transformações injetoras/sobrejetoras; 
isomorfismo 

Aplicação do terceiro quiz 
Aplicação da metodologia PI 
1 teste conceitual 

19 Transformações e matrizes Explicação e exemplificação da 
representação matricial 

20 Conjuntos e subespaços ortogonais 
Aplicação da metodologia PI 
3 testes conceituais 

21 Conjuntos ortonormais e projeções 

Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 
Exposição de um professor convidado: 
projeções 

22 Processo de ortogonalização de Gram-
Schmidt 

Aplicação do quarto quiz 
Explicação e exemplificação do 
processo 

23 Revisão dos conteúdos 
Exercícios resolvidos em grupos 
Apresentação de exercícios pelos 
alunos no quadro negro 

24 Prova AP2 

25 Autovalores e autovetores 
Aplicação da metodologia PI 
3 testes conceituais 
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Aula Conteúdos Estratégias 

26 Diagonalização de matrizes 

Aplicação da metodologia PI 
2 testes conceituais 
Exposição de um professor convidado: 
aplicações da AL 

27 Questionário 
Aplicação do questionário SEEQ 
Explicação sobre o seminário 

28 
Aplicação dos conteúdos 

Seminário 
29 
30 

31 
 Encerramento das aulas 

Feedback sobre as notas e a disciplina 
Fonte: Elaborada pela autora.                 *Aplicação da metodologia PI seguiu os passos apresentados nas Figuras 5.2 e 5.3. 

 

5.9 Métodos estatísticos 

 

Nesta seção apresentamos os métodos estatísticos utilizados na análise dos dados 

de nossa pesquisa.  

O teste estatístico t de Student (ou teste t) foi usado para avaliar a significância 

estatística da diferença entre as médias no pré e pós testes da turma experimental e as médias 

das provas e dos fatores do SEEQ entre o grupo experimental e os grupos de controle, que 

ministram a disciplina segundo a metodologia tradicional. O 𝛼 de Cronbach foi calculado para 

examinar a consistência interna das respostas do SEEQ para cada fator dos grupos e a Análise 

das Componentes Principais (PCA - Principal Components Analysis) para extrair as possíveis 

relações entre os fatores. 

 

5.9.1 Distribuição t de Student 

 

“O teste t é um método que permite decidir se a diferença observada entre as 

médias de duas amostras se pode atribuir a uma causa sistemática ou se pode ser considerada 

como efeito de flutuações devidas ao acaso” (D`HAINAUT, 1990, p. 192).  

O teste t é um teste de hipótese que permite verificar se a hipótese formulada 

(hipótese nula - H0)  pode ser rejeitada ou não. Para chegar o resultado final, primeiramente 

formula-se a hipótese nula e a sua hipótese complementar (hipótese alternativa – H1), define-

se o nível de significância do teste (𝛽, arbitrado pelo pesquisador), verifica-se o teste 

adequado (apresentado na Tabela 5.5), calcula-se o valor de t e define-se a rejeição ou não da 
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hipótese nula com base no valor-p.  

O valor-p é o menor nível de significância com que se rejeitaria a hipótese nula, 

na qual geralmente os valores mais utilizados para esse corte são 5% e 1%. Ou seja, pode-se 

rejeitar a hipótese nula a 5% (1%) caso o valor-p seja menor do que 5% (1%). Como 

consequência, o nível de confiança da hipótese nula ser rejeitada é igual a (1- valor-p). Em 

outras palavras, se valor-p for menor do que 𝛽, rejeita-se H0, ou seja, os dados mostram que 

há evidencias para provar H1. Caso contrário, aceita H0, mas não se prova H1, pois os dados 

não mostram evidência estatística suficiente para provar H1. 

Existem dois tipos de avaliação do teste que dependem da definição da hipótese 

nula: unicaudal (unilateral) e bicaudal (bilateral). O teste bilateral é usado quando se deseja 

detectar variações no parâmetro, tanto pra mais quanto pra menos. Nesse caso, o valor-p é 

obtido usando os dois lados da distribuição. Num teste unilateral, a hipótese alternativa diz 

que o parâmetro é maior (unilateral à direita) ou menor (unilateral à esquerda) do que o valor 

estipulado na hipótese nula e o valo-p é obtido usando apenas um lado da distribuição. 
 

Tabela 5.5 -  Fórmulas do cálculo t de Student   
t de Student para média: Cálculo de t: 

Uma amostra 

 
Dados pareados: antes-e-

depois 

𝑡 = !  
!!
!
;     𝑑 = !!

!
; 𝑠! =

!!!!
!!

!

!

!!!
 

na qual 𝑑! representa a diferença das médias 
antes e após, 𝑛 é o tamanho da amostra, e 𝑠! o 
desvio padrão das diferenças internas dos 
pares.  

Duas amostras 
independentes 

	  
	  
	  
	  

Tamanhos iguais, 
variâncias iguais 

 

𝑡 = !!!  !!

!!!!! ∙
!
!

;    𝑆!!!! =   
!!!
! !!!!

!

!
, 

na qual 𝑥! representa a média da amostra.  

Tamanhos diferentes, 
variâncias iguais 

 

𝑡 =
𝑥! −   𝑥!

𝑆!!!! ∙
!
!!
! !
!!

;   

𝑆!!!! =   
𝑛! − 1 𝑠!!

! + 𝑛! − 1 𝑠!!
!

𝑛! + 𝑛! + 2
 

Tamanhos diferentes, 
variâncias diferentes 

𝑡 = !!!  !!
!!

;   𝑠! =   
!!!

!!
+ !!!

!!
 

 

Fonte: D`HAINAUT (1990). 
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5.9.2 Alfa de Cronbach 

 

O coeficiente Alfa de Cronbach (𝛼) é uma medida frequentemente utilizada para 

avaliação da consistência interna dos questionários para um conjunto de dois ou mais 

indicadores de construto (BLAND; ALTMAN, 1997). Possui a vantagem de fornecer uma 

medida satisfatória de confiabilidade em um único teste, como também de ser facilmente 

calculado por princípios estatísticos básicos a partir da variância dos itens individuais e da 

soma da variância de cada avaliador (SHAVELSON, 2003). Um valor de 𝛼 varia de 0-1,0; 

com valores aproximando 1,0 indicando uma excelente consistência interna. Sua fórmula é 

dada por pela equação (1):  

𝛼 = !
!!!

× 1− !!
!!

!!!
!!!

                                     (1) 

na qual, 𝑘 corresponde ao número de itens do questionário para cada fator, 𝑠!! é variância de 

cada item e 𝑠!! é a variância total da soma dos itens. 

 

5.9.3 Método PCA 

 

A Análise de Componentes Principais (PCA) é um método fatorial que tem por 

objetivo identificar a relação entre características extraídas de dados usados visando sua 

redução, eliminação de sobreposições e a escolha das formas mais relevantes de dados a partir 

de combinações lineares das variáveis originais (DUNTEMAN, 1989; JEFFERS, 1967;  

JOLLIFFE, 1986).  

Conhecido como transformada de Hoteling, o PCA utiliza uma transformação 

linear ortogonal para converter um conjunto de variáveis discretas em um conjunto de 

coeficientes linearmente não correlacionados chamados como componentes principais (PCs). 

A primeira componente principal refere-se a componente dos dados resultantes mais 

significativa, a qual possui a maior variância possível. 

O método PCA pode ser feito por decomposição em autovalores de uma matriz de 

covariância, no qual o autovetor associado ao maior autovalor corresponde à componente 

principal do conjunto. Assim, o objetivo do PCA é encontrar uma matriz ortogonal que define 

uma mudança de variáveis de tal forma que as novas coordenadas não estão correlacionadas e 

estão valorizadas em ordem de variância decrescente. 

Passos para o cálculo das componentes principais: 

a)  organiza os dados; 
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Suponha que se tem um conjunto de dados com 𝑚 variáveis de vetores de 

dimensão 𝑛. Considere a matriz nxm, formada por 𝐗 = 𝐱𝟏  𝐱𝟐⋯   𝐱𝒎 , no qual 

cada vetor tem 𝑛 linhas. 

b)  calcula o vetor médio desses dados: 

 

𝛍 =
1
𝑚 𝐱𝟏 + 𝐱𝟐 +⋯+ 𝐱𝒎  

 

c) subtrai a média de todos os vetores dados; 

𝐱𝒌 = 𝐱𝒌 − 𝛍  ; 

d) armazena os dados centralizados numa matriz 𝑛𝑥𝑚: 

 

𝐁 = 𝐱𝟏  𝐱𝟐⋯ 𝐱𝒎 , 

 na qual as colunas têm média nula; 

e)  calcula a matriz de covariância de dimensão 𝑛 e através da média amostral: 

𝚺′ =
1

𝑚 − 1𝐁𝐁
! =

𝑐𝑜𝑣(𝐱𝟏, 𝐱𝟐) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝐱𝟏, 𝐱𝒏)
⋮ ⋱ ⋮

𝑐𝑜𝑣(𝐱𝒏, 𝐱𝟏) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝐱𝒏, 𝐱𝒏)
; 

Dado que qualquer matriz da forma 𝐁𝑻  𝐁 é positiva e semi-definida, 𝚺′ 

também é (LAY, 2003) ; 

f)  calcula os autovalores e autovetores da matriz de covariância; 

Pelo teorema de decomposição espectral, 

𝐕!!𝚺′𝐕′ = 𝐃, 

na qual 𝐕 é a matriz de autovetores correspondentes aos autovalores de 𝚺′ e 

𝐃′ = 𝑑′!" !"#
 é a matriz diagonal cuja a diagonal principal consiste dos 

autovalores da matriz de covariância 𝚺. Ou seja, 

𝑑′!" =
𝜆! ,      𝑝 = 𝑞 = 𝑖
0,                    𝑝 ≠ 𝑞 ; 𝜆! é o 𝑖-ésimo autovalor de 𝚺′ e 

𝐕′ = 𝐞′𝟏  𝐞′𝟐⋯ 𝐞′𝒏 = 𝐞′𝒊𝐞′𝒊!;  𝐞′𝒊 = 𝑒′!, 𝑒′!,⋯ , 𝑒′! !; 

g) reordenar os autovalores e autovetores em ordem decrescente por transposição 

de linhas e colunas. 

Como toda matriz de covariância é simétrica e não-negativa, podemos 

encontrar um conjunto de 𝑛  autovalores não-negativos 𝜆! ≥ 0,para  𝑖 =

1,2,⋯ ,𝑛  com seus respectivos autovetores ortonormais (ANTON e RORRES, 



 
	  

78	  

2001). Dessa forma, se organizam 𝐕′, 𝚺′ e 𝐃′ em ordem decrescente de 

autovalores, através da matriz de transposição 𝐓 a qual mantém a mesma 

relação entre as colunas das três matrizes, 

𝚺 = 𝐓𝚺′, 𝐕 = 𝐓𝐕′ e 𝐃 = 𝐓𝐃′. 

Assim, 

D = V!𝚺V e 𝚺 = VDV! 

na qual 𝐃 é a matriz diagonal com sua diagonal principal formada pelos os 

autovalores de 𝚺 em ordem decrescente e V é a matriz ortogonal cujas colunas 

são os autovetores unitários 𝐞𝟏, 𝐞𝟐,⋯ , 𝐞𝒏.  

Segue-se portanto que 𝚺 e D possuem os mesmos autovalores e autovetores 

(ANTON; RORRES, 2001). Os vetores de norma unitária 𝐞𝟏, 𝐞𝟐,⋯ , 𝐞𝒏 de V 

são chamados de componentes principais dos dados. A primeira componente 

principal é o autovetor associado ao maior autovalor de 𝚺, e assim por diante. 

Os novos vetores 𝐲𝒊, 𝑖 ∈ 1,𝑛 , oriundos das transformações ortogonais sobre os 

vetores de dados 𝐱𝒊 são determinados pelos componentes principais. Assim 𝐲𝒊 é uma 

combinação linear dos vetores originais 𝐱𝟏, 𝐱𝟐⋯ , 𝐱𝒏, nos quais suas projeções na base 𝐞𝒊 são 

𝑐!, 𝑐!,⋯ , 𝑐!, obtidas através do autovetor 𝐞𝒊, ou seja 𝐲𝒊 = 𝑐!𝐞𝟏 +⋯+ 𝑐!𝐞𝒏,  𝑐! = 𝐞𝒊!𝐱𝒊.  

O vetor 𝐲𝒊, 𝑖 = 1, tem a maior variância possível dos dados, 𝐲𝟐 tem a segunda 

variância máxima, e assim sucessivamente, destacando-se que as correlações entre 𝐲𝒊 e 𝐲𝒋, 

𝑖 ≠ 𝑗, são nulos.  

Assim, a matriz de transformação utilizada para o cálculo da PCA consiste em 

uma matriz cujas colunas são os autovetores da matriz de covariância estimada dos dados. A 

matriz de covariância oriunda da matriz de dados original transformada é uma matriz 

simétrica e definida positiva, a qual possui informação sobre as variâncias em todos os eixos 

onde os dados transformados estão distribuídos. Os autovetores desta matriz formam uma 

nova base que segue a variação dos dados, portanto, o PCA consiste em uma mudança de 

base.  

Os resultados da PCA são discutidos em termos de gráficos de pontuações  de 

componentes (scores) e de carregamentos (loadings). A matriz de scores fornece a 

composição das componentes principais em relação aos vetores 𝐱𝒊 de amostras originais e a 

matriz de loadings em relação aos vetores 𝐲𝒊 de amostras transformadas. Os scores são as 

projeções das amostras na direção dos eixos das componentes principais e os loadings são 

associados aos ângulos entre cada componente principal e cada variável. 
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6 RELATO DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA AULA 

RELATIVA À ESPAÇO VETORIAL    

 

Uma das dificuldades mais notáveis encontradas pelo aluno na aprendizagem da 

Álgebra Linear está na unificação e generalização dos conceitos. Segundo Dorier (2000), em 

geral, a dificuldade é que qualquer problema linear ao entendimento de um estudante do 

primeiro ano da universidade pode ser resolvido sem usar a teoria axiomática da AL.  

Neste capítulo descrevemos em detalhes a implementação de nossa abordagem 

didática na aula sobre o conteúdo “espaço e subespaço vetorial”. Nossa escolha é baseada no 

fato deste ser o primeiro tópico em que o aluno se depara com a abstração e a teoria formal 

axiomática inerente da Álgebra Linear, o que o torna particularmente interessante para nossas 

pesquisas.  

 

6.1 Implementação da metodologia em sala de aula  

 

A aula consistiu de 90min e contou com a participação de 60 alunos. Utilizamos o 

registro escrito para a coleta dos dados durante as observações. 	  

A estrutura da aula foi dividida em três subtópicos:	  

a) definição de espaço vetorial;	  

b) exemplos de espaço vetorial;	  

c) definição de subespaço vetorial.	  

Para cada subtópico selecionamos questões conceituais focando no 

desenvolvimento do raciocínio dos estudantes. Essas questões não têm por objetivo enfatizar 

problemas numéricos, assim evitamos questões que envolvessem cálculos. Escolhemos 

adequadamente as opções de múltiplas escolhas, com o intuito de que cada item abrangesse 

uma propriedade ou um exemplo a ser discutido em sala de aula. 	  

Como corriqueiramente, no início da aula foi entregue o conjunto de cartões para 

cada aluno e foram recolhidas as tarefas solicitadas. Realizamos uma breve discussão a 

respeito de tais questões e do texto enviados. A grande maioria comentou que o material 

estava um pouco confuso e muito resumido, não compreenderam bem as definições de espaço 

vetorial e subespaço, e necessitaram pesquisar em outras fontes para responder a atividade de 

leitura. Com relação às questões, eles disseram que sentiram dificuldades em resolver.	  

Ao finalizar essa primeira parte, apresentamos a ideia intuitiva de espaço vetorial 

fazendo um link com as propriedades algébricas de vetores e matrizes. A partir dessas 
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propriedades definimos “vetores” de uma forma geral, na qual formalizamos a definição de 

espaço vetorial. Nesse momento, foi lançada a primeira questão conceitual (Quadro 6.1).  

	  
Quadro 6.1 - Questão conceitual sobre definição de espaço vetorial 

Teste conceitual 1: Analise as afirmações abaixo e marque V ou F: 

I. Um plano que não passa pela origem em R3 é um espaço vetorial com as operações usuais. 
II. É possível existir um espaço vetorial formado por exatamente dois vetores distintos. 
III. É possível um espaço vetorial tenha dois vetores nulos distintos. 
IV. É possível que um vetor u de um espaço vetorial tenha dois vetores negativos simétricos. 
Qual a sequência correta? 
a) V,V,V,V  b)V,F,V,F    c)F,F,F,V   d)F,F,F,F 
Fonte: Adaptada pela autora.                    Resposta correta:d. Resposta estatística: a) 10% (0%); b) 20% (0%); c) 40% (20%); d) 30% (80%). 
  

Os alunos sentiram dificuldade em responder essa questão solicitando mais tempo 

para pensar individualmente. Após alguns minutos, houve a primeira votação cujo índice de 

acerto foi apenas 30%. Nesse momento observamos que a maioria dos alunos iniciou com a 

percepção de que era possível um vetor de um espaço vetorial ter dois vetores negativos 

diferentes. Analisando as alternativas, esse entendimento restringia as escolhas compatíveis a 

c) e d). Portanto, a chave era mover a opinião dos estudantes de c) para d). Assim, iniciamos a 

discussão entre os colegas, na qual observamos que alguns estudantes tentavam convencer seu 

grupo por meio de exemplos. Após a segunda votação, houve um aumento de 50% no número 

de respostas corretas. Este considerável aumento demonstra que a PI foi bem sucedida em 

induzir argumentações plausíveis entre os estudantes. Devido ao baixo índice de acertos na 

primeira votação, revisitamos a definição de espaço vetorial e analisamos todas as alternativas 

com os alunos apontando e corrigindo os erros. 

A seguir, foi feita uma série de exemplos de conjuntos que são e não são espaços 

vetoriais com as devidas operações de adição e multiplicação de escalar por elementos desse 

conjunto. Tivemos o cuidado de iniciar sempre com exemplos mais concretos até chegar nos 

mais abstratos. 	  

Como exemplo, iniciamos perguntando se o conjunto 𝑉 =    {(𝑥, 0), 𝑥  𝑒𝑚  𝑅} com 

as operações usuais dos números reais era um espaço vetorial. Expomos o gráfico do conjunto 

no quadro-negro a fim dos alunos explorarem as propriedades do espaço vetorial por meio das 

associações algébricas e geométricas. Essa associação faz com que os alunos reflitam sobre o 

significado geométrico das propriedades de espaço vetorial, favorecendo assim uma visão 

mais “concreta” da questão (HAREL, 2000).	  
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Em seguida, foram trabalhados os conjuntos 𝑅!, 𝑀!"#, 𝑃! e assim 

sucessivamente. Encerramos essa explanação, com exemplos nos quais as operações não eram 

as usuais do conjunto, parte essa considerada mais difícil para compreensão dos alunos. 	  

Foi lançada então a segunda questão conceitual (Quadro 6.2), em que o índice de 

acertos na primeira votação foi de 60% e após a discussão entre os grupos, essa porcentagem 

aumentou para 80%. Discutimos os itens da questão, sempre fazendo com que os alunos 

apresentassem contra-exemplos quando aplicados. Foi bastante enfatizado que contra-

exemplos servem somente para demonstrar que uma determinada afirmação é falsa; no caso 

de ser verdadeira, uma demonstração geral que contemple todos os casos de forma unificada 

deveria ser apresentada.  

 
Quadro 6.2 - Questão conceitual sobre exemplos de espaço vetorial 

Teste conceitual 2: Considere os conjuntos abaixo com as operações usuais de adição e 
multiplicação por escalar: 
I. Conjunto de todas as funções não negativas (f ≥ 0). 
II. Conjunto de todas as matrizes 3x3 inversíveis. 
III. Conjunto de todos os inteiros (Z ). 
IV. Conjunto de todas as matrizes 3x3 triangulares superiores. 
Quais dos conjuntos acima não são espaços vetoriais? 

a) Somente II,IV b) Somente I,III   
c) Somente II,III  d) Somente I,IV 

Fonte: Adaptada pela autora.     Resposta correta:b. Resposta estatística: a) 10% (5%); b) 60% (80%); c) 20% (10%); d) 10% (5%). 
  

Na sequência da aula, definimos e exemplificamos o conceito de subespaço 

vetorial, partindo dos exemplos mais fáceis de visualização. Como por exemplo, se a reta que 

passa pela origem e pelo ponto {𝑣 = (1,0,1)} é um subespaço do 𝑅!. Expomos o gráfico do 

conjunto no quadro-negro e analisamos as propriedades de subespaço, da qual se conclui que 

não forma um subespaço. Nesse momento, a fim de trabalhar o raciocínio abstrato dos alunos, 

perguntamos como construiríamos um subespaço partindo desse conjunto. E assim 

verificamos quais das propriedades não eram satisfeitas e acrescentamos informações até que 

houvesse o fechamento de todas as propriedades, concluindo assim que o novo conjunto 

formado {𝑐𝑣, 𝑐  𝜖  𝑅} era um subespaço vetorial do 𝑅!. 	  

Após alguns exemplos foi lançada a terceira questão conceitual no qual o índice 

de acertos atingiu apenas 20% na primeira votação e 50% na segunda (Quadro 6.3). 

Analisando as escolhas, a grande vilã durante as discussões foi o item II, no qual houve uma 

grande polêmica em torno da interpretação de subconjuntos e subespaços. Para esclarecer 
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todos os pontos levantados, revisitamos o conceito e analisamos cada item cuidadosamente. 

Vale salientar que durante a exposição desse conteúdo não havia sido estudado o conceito de 

isomorfismo. 

 
Quadro 6.3 - Questão conceitual sobre noção de subespaço 

Teste conceitual 3: Analise as afirmações abaixo e marque V ou F: 
 I. Se W  é um subespaço de um espaço vetorial V, então W é um espaço vetorial. 
 II. R2 é um subespaço de R3. 
 III. Um subconjunto W de um espaço vetorial V é um subespaço de V se o vetor nulo pertencer a W. 
 IV. Um espaço vetorial também é um subespaço. 
Qual a sequência correta? 
a) V,V,V,V b) V,V,F,V c)V,F,F,V d)F,F,F,F 
Fonte: Adaptada pela autora.   
Resposta correta: c.	  Resposta estatística antes (após) discussão entre pares: a) 25%(10%); b) 50%(40%); c) 20% (50%); d) 5%(0%) 	  

Ao analisarmos posteriormente as atividades de leitura, ficaram evidentes as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos com relação a esse conteúdo. Alguns consideraram 

difícil por se tratar de um novo conteúdo nunca visto anteriormente e a maioria sentiu 

dificuldade com sua abstração. A Figura 6.1 mostra alguns exemplos de respostas dos alunos.  
 

Figura 6.1- Algumas repostas dos alunos sobre a dificuldade do conteúdo 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

Em geral, observamos que os alunos mostraram-se empenhados em resolver as 

questões propostas e que a aula contribuiu para amenizar as dificuldades manifestadas nas 

atividades de leitura. A integração entre eles ficou evidente durante as discussões, onde um 

tentava convencer ao outro de sua resposta. Fato este que ficou registrado pelo aumento de 

acertos depois da segunda votação. Além disso, por meio da interpretação geométrica e da 

construção dos problemas, promovemos a reflexão dos alunos em sala de aula e o 

desenvolvimento de seu raciocínio lógico-abstrato (DORIER, 2000;  HAREL, 2000).	  

a	  
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Visto por esse ângulo, podemos considerar que a PI mostrou-se uma grande aliada 

no incentivo à participação dos alunos, na colaboração entre eles e principalmente no 

aprimoramento dos conhecimentos dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais 

significativa e cooperativa.	  
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para investigar o impacto da metodologia proposta na aprendizagem do aluno na 

disciplina em estudo foi realizada uma comparação do desempenho do discente nas questões 

conceituais entre as votações e no pré e pós-testes. Além disso, foi analisada a frequência dos 

alunos nas atividades de leitura e nos quizzes, bem como a análise da frequência e das médias 

dos discentes nas provas e no seminário. Em adição, foi analisada a opinião dos discentes 

sobre a metodologia de ensino.  

 

7.1 Resultados 

	  

7.1.1 Pré e pós testes   

 

O pré-teste foi aplicado no primeiro dia de aula para 60 alunos (85% dos alunos 

matriculados). O teste consistiu de 10 assertivas conceituais, numa escala de 0 até 10, 

abrangendo os conteúdos de revisão do ensino médio necessários para a compreensão da 

disciplina em estudo, tais como: matrizes, sistemas de equações lineares, determinantes, 

noções de vetores, e equações da reta e do plano.  

Os dados, apresentados na Figura 7.1, indicam aproximadamente 65% dos alunos 

erraram ou não sabiam se posicionar diante das assertivas, apontando um baixo nível de 

conhecimento prévio desses conceitos críticos. Nenhuma das perguntas produziu uma taxa de 

resposta correta acima de 57%. Os tópicos mais críticos foram vetor (questão 8) e reta 

(questão 9), no qual apenas 19% dos alunos deram respostas corretas (Quadro 7.1).  

 

Figura 7.1 - Respostas dadas no pré-teste 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Quadro 7.1 - Questões do pré-teste sobre vetor e reta 
Questão 8 (vetor): O comprimento de todo vetor é um número positivo. 

Questão 9 (reta): A interseção entre dois planos é uma reta.	  

Fonte: Adaptada pela autora.   
 

O mesmo teste foi reaplicado após os conteúdos terem sido ministrados para 67 

alunos. Para efeito de análise, foram avaliados somente os alunos que fizeram ambos os 

testes, o que reduz a amostra para 58 alunos. Os dados foram analisados através da 

comparação entre os resultados obtidos na aplicação do pré-teste e do pós-teste, indicados na 

frequência percentual do número de acertos, erros e questões deixadas em branco.  

Figura 7.2 retrata a taxa de acertos no pré e pós-testes, a qual se constata um 

aumento significativo de respostas corretas para cada questão do pós-teste. A questão 4, que 

abrange matriz inversa e suas propriedades, por exemplo, gerou um aumento de 60% em sua 

taxa de resposta correta (Quadro 7.2). No que diz respeito às questões mais críticas do pré-

teste, vetor e reta,  as respostas do pós-teste representaram um aumento de 38% e 33%, 

respectivamente, nas taxas de respostas corretas. 

	  

Figura 7.2 - Frequência de respostas corretas do pré e pós testes 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

	  

Quadro 7.2 - Questão do pré-teste sobre matriz inversa e suas propriedades 
Questão 4 (matriz inversa): Se 𝐴 é uma matriz invertível, então 𝐴!! =    !

!
  , onde 𝐼 é a matriz 

identidade. 
Fonte: Adaptada pela autora.   
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A Figura 7.3 mostra o resultado geral do desempenho dos alunos no pré e pós-

teste levando em consideração a frequência do número total de acertos, erros e questões 

deixadas em branco em cada avaliação. Os resultados registram um ganho de 38 pontos 

percentuais no número de acertos, um decréscimo de 6 pontos percentuais no número de erros 

e um decréscimo de 31 pontos percentuais no número de assertivas em branco. Esta evolução 

representativa dos resultados obtidos no pré-teste e pós-teste demonstra o acúmulo de 

conhecimento pelos alunos durante as atividades trabalhadas na sala de aula por meio da 

metodologia adotada. 

	  

Figura 7.3 - Resultado geral do pré e pós-testes 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O teste estatístico t de Student foi utilizado a fim de avaliar se de fato houve uma 

diferença significativa entre as pontuações dos alunos no pré- e pós-testes. Como mostra a 

Tabela 7.1, o valor de p é 0,000 e t é 13,380 , portanto os resultados são estatisticamente 

significativos (p <0,05). Em outras palavras, houve um aumento significativo na pontuação 

média no desempenho do estudante. 

 
Tabela 7.1 - Análise da média do pré e pós testes 

 N (amostra) Média Desvio padrão (dp) t-teste valor-p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré-teste 58 3,293 1,5448 
-13,840 0,000 

Pós-teste 58 6,638 1,4228 
        Fonte: Elaborada pela autora. 
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7.1.2 Questões conceituais  

 

 Os dados coletados durante as observações foram de caráter descritivo e foi 

utilizado o registro escrito. Foi realizada uma aproximação na porcentagem de acertos na 

primeira e segunda votação. Durante o semestre, foram expostas 43 questões conceituais, 

distribuídas conforme Quadro 7.3. A fim de promover a autoconfiança dos estudantes assim 

como motivá-los a participarem na sala de aula, o nível de dificuldades das questões foi 

gradativamente elevado.  

 

Quadro 7.3 - Número de questões conceituais por tópico 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 7.4 anuncia a porcentagem de respostas corretas antes e depois da 

discussão em pares de todas questões trabalhadas durante o semestre. Cada ponto corresponde 

a uma única questão conceitual. Os resultados mostram um aumento percentual significativo 

de acertos de todas as questões após a segunda votação. 

Podemos observar que 12% do total das questões conceituais corresponderam a 

menos de 30% de acertos na primeira votação e que 23% do total das questões ultrapassaram 

70% de acertos. A margem de 30% a 70% de acertos foi atingida em 65% do total das 

questões na primeira votação, condição esta acreditada ideal seguindo os princípios da 

metodologia PI.  
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Figura 7.4 - Porcentagem de acertos antes e após discussão em pares de todas as questões 

conceituais 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 As Figuras 7.5 e  7.6 apresentam em maior detalhe a porcentagem de acertos das 

votações em todas as questões. Dividimos esta análise em duas fases da disciplina: a primeira 

que envolve somente os conteúdos básicos do ensino médio necessários para a compreensão 

da disciplina (Questões P1 a P20) e a segunda abrangendo os conteúdos novos introduzidos 

na disciplina (Questões S1 a S23).   

 

Figura 7.5 - Porcentagem de respostas corretas nas votações das questões conceituais da 
primeira fase da disciplina 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 7.6 - Porcentagem de respostas corretas nas votações das questões conceituais da 
segunda fase da disciplina 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma avaliação das respostas da primeira votação revelam que os tópicos de 

maiores dificuldades apontados pelos alunos foram aqueles compreendendo a segunda fase 

dos conteúdos da disciplina, especialmente espaço vetorial, na qual mais de 45% do total 

dessas questões equivaleu a menos ou igual a 30% de acertos. Os alunos demonstraram 

dificuldade de interpretação das questões e frustração no momento das discussões; um quadro 

já esperado por nós  em vista da imaturidade observada dos alunos perante a abstração e a 

complexidade do conteúdo.  Nesse sentido, os conceitos foram revisitados e os itens das 

múltiplas escolhas devidamente analisados.   

Como exemplo, podemos citar a questão S9 que abordava a base do espaço 

vetorial (Quadro 7.4). Na primeira votação, a maior porcentagem de resposta dos alunos foi 

para a alternativa (d) (50%), contrastando com a opção correta (b) que atingiu apenas 30%. 

No segundo processo de votação, após verificado um grande debate em volta dessas duas 

alternativas, mais de 80% dos estudantes optaram pela resposta correta. 

 

Quadro 7.4- Questão conceitual sobre base 

Seja 𝐸 um espaço vetorial de dimensão 17, 𝑆 um subconjunto de 𝑛 elementos. Dentre das 
propriedades abaixo, qual delas nem sempre é verdadeira? 
a) S gera E and n=17 ⇒ S é uma base de E 
b) S contém uma base de E ⇒ S é linearmente independente 
c) S é uma base de E ⇒ S é linearmente independente e S gera E 
d) S é linearmente independente ⇒ Existe uma base de E que contem S 

Fonte: Adaptada pela autora.                      Resposta correta: b. 
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No outro extremo, 45% do total das questões nas quais a porcentagem de acertos 

foi maior ou igual a 70%  ocorreu dentro dos conteúdos básicos, tais como em matrizes e 

sistemas lineares. Isso também estava dentro das expectativas, pois tais conteúdos já eram, em 

princípio, de conhecimento dos alunos ingressantes. Podemos citar a questão P8 envolvendo o 

conteúdo forma escalonada (Quadro 7.5). Na primeira votação 90% dos alunos acertaram de 

imediato, não havendo assim a necessidade de maiores explicações. Após a discussão entre 

pares, a porcentagem de acertos atingiu o ápice. 

 
Quadro 7.5 - Questão conceitual sobre escalonamento 

Considere um sistema linear de n equações, n incógnitas com n posições pivôs na forma escalonada 
reduzida por linhas de sua matriz aumentada, então 
a) o sistema terá exatamente uma solução.  
b) o sistema não tem solução.  
c) o sistema tem n soluções.  
d) o sistema tem infinitas soluções. 

Fonte: Adaptada pela autora.                       Resposta correta: a. 

 

Uma das questões com maior ganho percentual envolvia propriedades de 

multiplicação de matrizes apresentada na Quadro 7.6 (Questão conceitual P4). Sua sondagem 

inicial gerou uma taxa de resposta correta de apenas 10%, e na segunda votação tivemos um 

incremento de 65 pontos percentuais. Durante as discussões entre pares, observamos que a 

maioria dos estudantes não fazia distinção entre as regras que regem a multiplicação de 

matrizes e aqueles aplicáveis à multiplicação aritmética dos números reais. Vale ressaltar que 

esta é uma habilidade básica prevista pelos alunos ingressantes na disciplina, como foi 

apresentado na Tabela 5.1, Capítulo 5. Por outro lado, notamos o empenho dos alunos que 

tinham convicção da sua resposta correta em convencer os demais colegas, fato este 

comprovado pelo índice de acertos no segundo processo de votação. A questão provocou uma 

discussão particularmente estimulante entre a turma, intensificando a motivação e a 

participação ativa e colaborativa dos alunos na sala de aula. 

 

Quadro 7.6 - Questão conceitual sobre propriedades de matrizes 

Se uma matriz quadrada 𝐴 é tal que 𝐴! − 4𝐴! = 0, então, 
a) 𝐴! 1 − 4𝐴 = 0 
b) 𝐴 = 0  ou  𝐴 − 4𝐴! = 0 

c) !
!

!!
= 4 

d) nenhuma das anteriores 
Fonte: Adaptada pela autora.                       Resposta correta: d. 
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A questão de maior equilíbrio entre as escolhas das alternativas na primeira 

votação (25% para cada item) foi a questão S7 que versava sobre dependência e 

independência linear (Quadro 7.7).  Durante as discussões entre pares, observamos um amplo 

debate em torno das alternativas, principalmente do item (I), gerando na segunda votação um 

índice equilibrado de 50%-50% entre as alternativas (b) e (d). 
 
Quadro 7.7 - Questão conceitual sobre dependência e independência linear 

Sejam E um espaço vetorial, S um conjunto não vazio. Se S é linearmente dependente, podemos 
afirmar que 
I. 0 é uma combinação linear de elementos de S. 
II. qualquer vetor de E é uma combinação linear de elementos de S. 
III. contem um vetor que é combinação linear dos demais. 
IV. contem um vetor e seu negativo. 
Qual a sequência correta? 
a) V,F,V,V b)V,F,V,F c)F,V,F,V d)F,F,V,F 

Fonte: Adaptada pela autora.                       Resposta correta: b. 

 
Finalizando esta subsecção destacamos a questão conceitual S22, em que a 

porcentagem de acertos (55%) na primeira rodada estava dentro da margem sugerida pela PI 

(Quadro 7.8). Foi observado um grande envolvimento dos alunos a fim de convencer seus 

colegas que a sua resposta era correta, eles analisavam item a item cuidadosamente mostrando 

contra-exemplo quando oportuno. Essa valiosa discussão foi refletida na segunda votação, 

onde ocorreu um ganho percentual de 40% no acerto da resposta correta. 

 
Quadro 7.8- Questão conceitual sobre autovalores e autovetores 

Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛. Qual das alternativas abaixo é verdadeira? 
a) Se 𝐴 tem autovalores de multiplicidade maior que 1, então 𝐴 deve ser não diagonalizável. 
b) Se 𝐴 é diagonalizável, então 𝐴 tem n autovalores distintos. 
c) Se 𝐴 é diagonalizável e invertível, então 𝐴!! é diagonalizável. 
d) Se 𝐴 é uma matriz com vetores coluna linearmente independentes é diagonalizável. 

Fonte: Adaptada pela autora.                       Resposta correta: c. 

 

7.1.3  Atividades de leitura  

Aplicamos 14 atividades de leitura durante o semestre. Para a composição da nota 

da primeira avaliação consideramos as 8 primeiras atividades de leitura, na qual em média 

80% dos alunos entregaram as soluções. Em relação à segunda avaliação, 65% dos alunos 

concluíram as atividades. 

Inicialmente, ao serem questionados sobre o que acharam difícil ou confuso na 

leitura, muitos alunos apontaram que o material de leitura não foi suficiente para responder as 
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atividades de leitura e que precisaram de outras fontes de pesquisa para compreensão do 

conteúdo. Vale salientar que em cada material de leitura encontrava-se referências 

bibliográficas complementares. Como forma de esclarecer essas indagações, explicamos que 

o material de leitura servia como um guia de estudo e que ao perguntar sobre os temas que 

julgaram mais difícil ou confuso, estávamos buscando subsídios para identificar os conceitos 

mais críticos e mais interessantes dentro de cada tópico. Após esta explanação, os alunos 

passaram a colaborar efetivamente, identificando os pontos que julgaram mais complexos, e 

suas avaliações pessoais. A Tabela 7.2 apresenta o conteúdo apontado pelos alunos, em 

média, como mais difícil e mais interessante.  
 
Tabela 7.2 - Conceitos críticos considerados pelos alunos em cada tópico 
Atividades 
de leitura  

Tópicos Conteúdo mais crítico Conteúdo mais interessante 

1 Matrizes Multiplicação de matrizes e 
suas propriedades 

Aplicabilidade 

2 Sistema Linear Escalonamento Objetivo do escalonamento 

3 Solução de Sistema 
Linear 

Teorema de Rouché-Capelli Aplicação do conteúdo 

4 Matriz Inversa  Resolução de sistemas 
lineares por inversão de 
matrizes 

Utilização da eliminação de Gauss-
Jordan para encontrar  matriz 
inversa 

5 Determinantes Relação entre matrizes 
inversas, sistema de 
equações lineares e 
determinantes 

Propriedades de determinantes 

6 Vetores Produto de vetores Operações de vetores 

7 Retas e Planos Visualização dos vetores no 
espaço 

Utilidade das equações 
paramétricas da reta e do plano 

8 Espaço 
vetorial/Subespaço 

Abstração do conceito de 
espaço vetorial 

Relação entre espaço vetorial e 
subespaço 

9 Gerador/Combinação 
Linear 

Dependência e 
independência linear 

Conjunto de vetores que pode gerar 
todos os elementos do espaço. 

10 Base Dimensão Conceito de base 

11 Transformação Linear  Teorema do núcleo e da 
imagem 

Conceito de transformação linear 

12 Ortogonalidade Subespaços ortogonais Uso do conceito de ortogonalidade 

13 Conjuntos 
Ortonormais 

Processo de ortogonalização 
Gram-Schmidt 

Utilização das propriedades do 
produto interno 

14 Autovalores e 
Autovetores 

Diagonalização Aplicabilidade dos conceitos 

Fonte: Elaborada pela autora. 

   



 
	  

93	  

Em geral, os estudantes demostraram dificuldades na solução das questões 

preliminares, principalmente dos conteúdos mais avançados da disciplina. Dentre os possíveis 

fatores que contribuíram para esse quadro, a falta de habilidade de resolver problemas 

conceituais que exigem raciocínio lógico em suas soluções foi relevante para este estudo. 

Nesse aspecto, uma atenção especial deve ser dada à primeira questão que tinha 

por objetivo testar a habilidade de prova matemática (Quadro 7.9) e portanto do raciocínio 

lógico e abstrato. Uma esmagadora maioria de 90% dos alunos não conseguiu encontrar a 

solução correta. Vale salientar que esta questão pertencia ao grupo de questões que versava 

sobre o conteúdo determinantes. Um equívoco comum encontrado nas soluções dessa questão 

é descrita na Figura 7.7. Nessa situação, o aluno demonstrou dificuldade em discernir as 

propriedades de multiplicação de matrizes das propriedades de multiplicação de números 

reais. 

 

Quadro 7.9 - Atividade de leitura com um alto índice de reprovação 
Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e seja 𝜆 um escalar. Mostre que 𝑑𝑒𝑡 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0 se e somente se 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 

para algum vetor 𝑥 ≠ 0. 
Fonte: LEON, 2013, p.102. 

 

Figura 7.7 - Resposta de um aluno para atividade de leitura descrita na Quadro 7.8 

 
Fonte: Pesquisa direta. 

 

À luz deste resultado, apresentamos outra explicação do conceito, usando uma 

abordagem diferente, mas não fornecendo a solução. A questão foi, então, reenviada como 

outra atividade de leitura. Neste segundo turno, 75% dos alunos responderam a pergunta 

corretamente. Para reforçar a experiência de aprendizagem, solicitamos que um aluno 

apresentasse sua solução no quadro negro. Os alunos reagiram muito positivamente.  

 

7.1.4 Quizzes 

	  

Administramos 6 quizzes durante o semestre; os três primeiros somavam no 

máximo um ponto extra para compor a nota da primeira avalição parcial e, igualmente os 
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outros três para a segunda. Todos os quizzes foram avisados com uma semana de 

antecedência, e exceto o quiz referente ao pós-teste, os demais foram problemas numéricos. 

 Por se tratar de pontos extras, os quizzes não eram obrigatórios; não obstante, a 

participação dos alunos foi massiva. Cerca de 85% dos alunos fizeram todos os quizzes 

referentes à primeira avaliação, obtendo uma média de 0,58 adicional, enquanto que 77% dos 

estudantes fizeram os quizzes relativos a segunda avaliação, com média de 0,75.  

 

7.1.5 Provas  

 

A primeira prova contou com a participação de 68 alunos (90% do total) e sua 

média foi 6,56. Na segunda prova, 65 alunos (87%) participaram, e a média foi de 6,97.  Pelos 

resultados apresentados na Tabela 7.3, observamos que aproximadamente 58% e 65% dos 

alunos ficaram com notas consideradas satisfatórias (6,1-8,0) e muito boas e/ou excelentes 

(8,1-10,0) nas avaliações AP1 e AP2 respectivamente. Notamos também que poucos alunos 

ficaram abaixo de notas consideradas muito críticas em ambas as avaliações. De fato somente 

4 dos 68 alunos fizeram apenas a AP1 e 5 dos 65 alunos fizeram apenas a AP2. Além disso, 

constatamos que 50% (AP1) e 57% (AP2) dos alunos atingiram notas superiores as médias 

das respectivas avaliações parciais.   
 

Tabela 7.3 - Porcentagem de alunos por intervalos de nota 
Provas [0,3] (3,6]  (6,8] (8,10] Média Desvio padrão 

AP1 5,88% 36,76%  29,41%  27,94% 6,56 2,28 

AP2 7,69%  27,69%  24,62%  40,00% 6,97 2,55 
                  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As avaliações foram compostas de 5 questões, nas quais 3 eram problemas 

numéricos. Entretanto, a pontuação entre as questões foi equivalente. Uma das questões 

conceituais era aberta, enquanto a outra era composta por várias afirmativas, onde o aluno 

respondia verdadeiro ou falso com justificativa. Após a devolução das avaliações, corrigimos 

criteriosamente cada item juntamente com os alunos, sanando assim quaisquer dúvidas 

possíveis.  

 Por meio da análise das avaliações parciais constatamos que as maiores 

dificuldades dos alunos residiram precisamente nas questões conceituais, sobretudo aquelas 

que exigem maior capacidade de raciocínio lógico e abstrato. Importa observar que estas 
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questões foram as que receberam mais atenção em sala de aula e que essas dificuldades foram 

mais presentes na primeira avaliação. 

 Por exemplo, na questão 1 da primeira avaliação (Quadro 7.10) os alunos sentiram 

dificuldades em explicar corretamente os itens. Um equívoco comum foi argumentar apenas 

em casos particulares, quando 𝑛=2 ou 𝑛=3, sem êxito em obter um argumento abstrato que 

fosse aplicável ao caso geral. Este exemplo demonstrou a deficiência que os alunos tinham 

com provas matemáticas e, visando minimizar essa lacuna, passamos a explorar com mais 

ênfase demonstrações de teoremas e propriedades durante as aulas, incluindo-as também em 

listas de exercícios.  
 

Quadro 7.10 - Questão da AP1 de maior dificuldade apontada pelos alunos 
Questão 1- Seja 𝐴𝑥 = 𝑏 um sistema de 𝑛 equações lineares e 𝑛 incógnitas e suponha que 𝑥! e 𝑥! 
são ambas soluções e 𝑥! ≠ 𝑥! . 

a) Quantas soluções tem o sistema? Explique. 

b) A matriz 𝐴 é não singular? Explique. 
Fonte: LEON, 2013, p. 79.   
 

O Quadro 7.11 mostra a questão de maior índice de erros da AP1; esse problema 

tinha por objetivo aplicar a definição de espaço vetorial sobre um certo conjunto com 

operações definidas. O maior erro cometido entre os alunos foi sobre operação de 

multiplicação por escalar, onde eles confundiram com a operação usual dos números reais.  

 

Quadro 7.11 - Questão de menor índice de acertos da AP1 
Questão 3 - O conjunto de todos os pares 𝑥, 𝑦 de números reais com as operações  

𝑥!, 𝑦! + 𝑥!, 𝑦! = 𝑥!𝑥!, 𝑦!𝑦!  e 𝑘 𝑥, 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘𝑦  

é um espaço vetorial? Justifique sua resposta. 
Fonte: ANTON; RORRES, 2001, p. 161.   
 

 Apesar das dificuldades terem sido mais visíveis também na solução das questões 

conceituais, na segunda prova a questão que apresentou maior quantidade de erros e dúvidas 

foi um problema numérico que tinha por objetivo calcular uma base ortonormal para um certo 

produto interno definido (Quadro 7.12). Tal problema, resolvido através de uma sequência 

algorítmica, mostrou que os alunos cometeram somente erros primários de cálculo durante sua 

solução.  
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Quadro 7.12 - Questão de menor índice de acertos da AP2 
Questão 5 - Construa uma base ortonormal para 𝑉 = 𝑅! com produto interno definido por 

 < 𝑢, 𝑣 >= 𝑢!𝑣! + 2𝑢!𝑣! + 3𝑢!𝑣!, aplicando o processo de Gram-Schmidt para a base 

1,1,1 , 1,1,0 , 1,0,0 . 
Fonte: ANTON; RORRES, 2001, p. 222.   
	  

7.1.6 Seminário  

 

Foram formadas 13 equipes compostas de 4 a 6 estudantes. Os temas versavam 

sobre diversas aplicabilidade da álgebra linear, tais como, mudanças de coordenadas em 

sistemas de cores; autovalores e autovetores: page rank do google; transformações lineares; 

aplicação envolvendo rotação e reflexão; aplicação do teorema espectral na descriptografia de 

mensagem em forma de matrizes; a álgebra linear aplicada na computação; aplicações de 

autovalores e autovetores: cadeias de Markov; aplicação de autovalores e autovetores em 

ferramentas de busca; e equações diferenciais. 

 O seminário nos deu condições de avaliar o desempenho tanto do grupo como de 

cada participante, considerando aspectos relacionados à apresentação oral, debate e trabalho 

escrito, fazendo o devido registro das principais falhas encontradas. Além disso, participamos 

ativamente durante todo processo de avaliação, instigando o aluno com perguntas pertinentes 

e proporcionando amplos debates.  

 Durante as apresentações orais, realizávamos as anotações referentes a cada 

participante do grupo, avaliando a estrutura (apresentação pessoal, objetivos, 

desenvolvimento e conclusões), clareza e objetividade, domínio do tema, adequação ao tempo 

disponível e recursos didáticos utilizados. Os trabalhos escritos foram avaliados de acordo 

com as informações sintéticas, claras e sequenciais, adequação linguística e informações sobre 

os objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Tivemos o cuidado de valorizar os alunos 

que efetivamente trabalharam no grupo, diferenciando-os daqueles que tiveram pouca ou 

nenhuma participação no trabalho. Os registros realizados durante todo processo constituíram 

um importante feedback para todos os estudantes da classe. 

 Os alunos registraram que a fase mais desafiadora durante o processo foi a 

apresentação oral, devido ao nervosismo e à ansiedade em se expressar diante dos colegas e 

do professor. A inexperiência dos discentes com esse tipo de atividade durante sua vida 

acadêmica justificam este cenário. Prevendo a timidez dos alunos, e visando amenizar o 

eventual impacto do nervosismo em suas performances, acompanhamos as exposições orais 
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sem nenhum tipo de intervenção. Constatamos, entretanto, que mesmo assim uma grande 

parte do alunos estava visivelmente desconfortável em palco; muitos falavam relativamente 

baixo e outros não direcionavam o olhar para a audiência. Apesar disso, a maioria dos alunos 

mostrou segurança quanto ao domínio de conteúdo e à organização de ideias e de tempo.  

 Orientamos os grupos a seguirem o modelo dos critérios de um artigo científico, 

onde era preciso explicitar resumo, introdução, objetivo, metodologia, resultado e discussão, 

conclusão e referência bibliográfica. Esses tópicos não foram rigorosamente corrigidos; 

fizemos observações pertinentes porém para a pontuação consideramos apenas os itens já 

descritos anteriormente. Vale destacar que as citações e as referências bibliográficas foram os 

tópicos mais frágeis, onde a maioria dos grupos não tiveram o cuidado de citar as referências 

no texto.  

 Em uma análise geral, 83% dos alunos participaram do seminário e a média entre 

estes discentes foi 8,95. A qualidade gráfica dos slides, bem como dos trabalhos redigidos 

entregues, refletem o cuidado, interesse e motivação dos alunos pela atividade. Adiciona-se a 

isto o fato de os alunos terem prestigiado e participado com interesse e curiosidade das demais 

apresentações, o que contribuiu bastante na interação e engajamento entre grupos. Em geral, 

os discentes tiveram boa desenvoltura durante as apresentações orais, demostrando segurança 

nos temas expostos.  

 

7.1.7 Desempenho acadêmico dos discentes 

 

 A Figura 7.8 apresenta a nota final dos alunos na disciplina. Destaca-se que a 

média da avaliação geral foi 7,24 (dp = 2,51). Nota-se que 60% dos alunos ficaram acima da 

média geral, dos quais 27% ficaram com média superior a 9,0. Estas inferências corroboram 

na fundamentação da tese de que os conceitos da disciplina foram efetivamente assimilados. 

Conforme ilustrado na Figura 7.9, dos 75 estudantes matriculados, 78% foram 

aprovados, 13% foram reprovados e somente 9% abandonaram a disciplina. Esse resultado 

sugere que a estratégia empregada pode ser eficiente no combate ao alto índice de evasão 

existente na disciplina de Álgebra Linear para a Engenharia. 
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Figura 7.8 - Resultado geral das notas dos alunos 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 7.9 - Resultado geral da disciplina 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Sem pretensão de julgamento de mérito das outras metodologias aplicadas, e sem 

propósito de aprofundar a análise comparativa, Figura 7.10 apresenta o índice de aprovação 

dos alunos na disciplina de Álgebra Linear dos demais cursos de Engenharia ensinados no 

mesmo semestre na mesma instituição de ensino (Fonte extraída SIGAA da UFC). 

Observamos, contudo, que a  metodologia apresentada neste presente estudo obteve o melhor 

desempenho dentre as demais. Este fato fortalece a tese de que esta estratégia pedagógica é 

favorável ao combate da redução do índice de reprovação da disciplina. 
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Figura 7.10 - Índice de aprovação dos alunos na disciplina de Álgebra Linear dos cursos de 
Engenharia da UFC, do semestre 2014.2 

 

 
Fonte: Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFC. 

 

7.1.8 Percepção dos alunos sobre a metodologia 

 

Para investigar a satisfação dos alunos quanto ao processo metodológico e sua 

contribuição no processo de aprendizagem, o questionário SEEQ foi administrado para 59 

alunos (86% do total de alunos matriculados) antes da fase do seminário. Utilizamos o alfa de 

Cronbach para avaliar a consistência interna das respostas do SEEQ para cada fator e o 

método PCA para identificar as inter-relações dos fatores. 

 

7.1.8.1 Alfa de Cronbach 

	  

Utilizamos o alfa de Cronbach para avaliar a consistência interna das respostas do 

SEEQ para cada fator (10 fatores)4. Pela Tabela 7.4, observamos que 90% dos fatores geraram 

uma alta consistência interna (∝≥ 0,7), implicando que as respostas do questionário são 

consideradas admissíveis e confiáveis.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Os fatores Análise Global da Disciplina e Análise Global do Professor foram combinados a fim de extrair 
informações globais dos dois aspectos no cálculo do alfa de Cronbach, passando a se chamar Análise da 
Disciplina e Professor (A_D/P). 
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   Tabela 7.4 - Alfa de Cronbach por fator 
Fatores do SEEQ Número de assertivas Alfa de Cronbach 

Apren 4 0,71 
Ent 4 0,73 
Org 4 0,76 

IntGrp 4 0,87 
RelInd 4 0,70 
Abrang 4 0,74 
Prova 3 0,81 
Ativ 2 0,70 

A_ D/P 2 0,88 
Car 4 0,60 

    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

7.1.8.2 Análise estatística descritiva  

 

A análise descritiva foi realizada para fornecer quais fatores do SEEQ se 

destacaram na avaliação dos discentes. Conforme Tabela 7.5, o grau de satisfação em todos os 

fatores foi maior do que 3,00 em uma escala de Likert de cinco pontos. Além disso, 6 (54%) 

dos 11 fatores analisados tiveram pontuação média superior a 4,00, pontuação considerada 

alta nessa escala, a saber: Entusiasmo, Organização, Interação de Grupos, Relação Individual, 

Provas e Atividades. Observamos também que o desvio padrão é considerado baixo, 

implicando que a variação das respostas não é alta. Isso demonstra o alto nível de satisfação 

dos alunos sobre a metodologia e os métodos de avaliações utilizados pelo instrutor. 

 

Tabela 7.5 - Análise descritiva dos fatores do questionário SEEQ 
Fatores Apren Ent Org IntGrp  RelInd Abrang Prova Ativ A_Disc A_Prof Car 

Média 3,78 4,56 4,11 4,43 4,41 3,56 4,21 4,47 3,68 3,20 3,19 

Desvio 
Padrão 0,65 0,49 0,67 0,70 0,53 0,71 0,77 0,60 0,75 0,61 0,49 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

7.1.8.3 Análise da matriz de correlação 

 

A matriz de correlação foi calculada para analisar as relações entre os fatores do 

SEEQ. O coeficiente de correlação de Pearson (𝜌) mede o grau da correlação entre duas 

variáveis, assim a partir do valor calculado desse coeficiente, podemos determinar o quão 

forte, ou não, é a relação linear entre os fatores. Este coeficiente assume valores entre -1 e 1, 
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no qual o sinal indica direção positiva ou negativa e o tamanho indica a força da correlação 

(DANCEY e REIDY, 2004). 

 Usamos os seguintes níveis de correlação do coeficiente de Pearson: 

• se 𝜌 > 0,90- positivo ou negativo- correlação muito forte; 

• se 0,70 < 𝜌 < 0,90 – correlação forte; 

• se 0,50 < 𝜌 < 0,70 – correlação moderada; 

• se 0,30 < 𝜌 < 0,50 – correlação fraca; 

• se 0 < 𝜌 < 0,30 – correlação muito fraca.  

 Pela Tabela 7.6, verificamos a presença de correlação entre os fatores, em que 

podemos destacar o fator Organização que apresentou forte e/ou moderada correlação com a 

maioria dos fatores (60%), a saber: Atividades, Provas, Aprendizagem, Entusiasmo, Relação 

Individual e Abrangência. Isso demonstra que a conduta do professor em sala de aula, de certa 

forma, influencia na aprendizagem dos alunos. 

O fator Característica tem correlação moderada apenas com o fator Análise Global 

da Disciplina (𝜌 = 0,62) e baixa com os demais fatores. Essa correlação moderada pode ser 

vista pelo fato do fator Característica analisar vários aspectos da disciplina. 

 Ainda podemos ressaltar que os fatores Análise Global da Disciplina e Análise Global do 

Professor apresentam correlações consideradas muito baixas com a maioria dos fatores, 

sugerindo que os alunos analisaram essas características separadas das demais. 

 

Tabela 7.6 - Matriz de correlação entre os fatores do questionário SEEQ 
  Apren Ent Org IntGrp  RelInd Abrang Prova Ativ A_Disc A_Prof Car 
Apren 1,000           

Ent 0,300 1          
Org 0,502 0,504 1         
IntGrp  0,232 0,324 0,454 1        
RelInd 0,252 0,515 0,542 0,489 1       

Abrang 0,412 0,383 0,508 0,368 0,554 1      

Prova 0,404 0,493 0,728 0,517 0,604 0,669 1     

Ativ 0,281 0,453 0,748 0,500 0,449 0,481 0,717 1    

A_Disc -0,127 0,218 0,131 0,119 0,161 -0,066 0,062 0,133 1   

A_Prof 0,069 0,06 0,123 -0,056 0,02 0,149 0,112 0,084 0,183 1  

Car 0,064 0,08 0,248 0,207 0,101 0,055 0,109 0,206 0,623 0,392 1 
Fonte: Elaborada pela autora. 



 
	  

102	  

7.1.8.4 Análise da PCA 

 

A análise de componentes principais foi aplicado para analisar as inter-relações 

dos fatores, com base na pontuação média de cada resposta do aluno para cada fator. A Tabela 

7.7 mostra os autovalores da matriz de correlação em ordem decrescente.  As duas primeiras 

componentes asseguram uma variância explicada de 98%, portanto, este resultado sugere que 

podemos reter essas duas componentes. 

 

Tabela 7.7 - Autovalores da matriz de correlação 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Um gráfico de dispersão foi utilizado para determinar as relações entre fatores no 

espaço das primeiras duas componentes, conforme apresentado na Figura 7.11. Os resultados 

apontam que os fatores Entusiasmo e Atividades são os fatores de carregamento mais 

significativos para a componente principal 1. Na verdade, não houve discrepância 

significativa entre os fatores Apren, Ent, Org, IntGrp, RelInd, Abrang, Prova e Ativ, 

implicando que estão intrinsicamente conectados uns com os outros em relação a componente 

principal 1. Nota-se que todos esses fatores compartilham informações sobre a mesma linha 

de abordagem; a saber, todas estão relacionados ao ensino e aprendizagem. Sobre uma 

perspectiva de ensino, os alunos parecem ter sido mais influenciados pela forma de como a 

disciplina foi preparada, organizada e conduzida pelo instrutor. 

Os  fatores A_Dis, Car e A_Prof possuem fatores de carregamento similares e 

significativos na componente 2, com um leve destaque para o fator A_Disc. Assim, podemos 

considerar que a componente 2 tem uma forte relação com as características gerais da 

disciplina e do professor quando comparado com os demais do curso. Nesse prisma, podemos 

inferir que os alunos tem a percepção de que o grau de dificuldade da disciplina e a visão 

geral sobre o professor estão relacionados com a carga de trabalho e o ritmo da disciplina. 

Os resultados gerados pela PCA forneceram um valioso feedback da relação 

intrínseca entre os fatores. A PCA foi capaz de identificar e separar dois diferentes construtos: 

um relacionado ao ensino e aprendizagem na sala de aula e o outro ligado as características 

gerais da disciplina e do professor. Fica evidenciada a relevância e pertinência das 

informações obtidas do questionário SEEQ para a análise em curso.  

Componentes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Autovalores 102,2305  7,1455  5,0933  4,3314  4,0702  3,8984  3,4892  2,7380  2,6339  2,1871 2,1267 
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Figura 7.11 - Gráfico de carregamento entre as duas componentes principais 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

7.1.8.5 Análise das assertivas dos fatores  

 

A Figura 7.12 dispõem a porcentagem de cada resposta dos itens referentes aos 

primeiros oito fatores do questionário SEEQ. Mais adiante, descrevemos os resultados dos 

demais fatores.  

O fator Aprendizagem obteve média 3,78, indicando que mais de 75% dos 

participantes consideraram que a disciplina teve um impacto positivo no processo de 

aprendizagem. Em particular, cerca de 86% dos estudantes concordaram (4 e 5 pontos da 

escala) que a disciplina foi desafiante e estimulante e 66% afirmaram que os conteúdos da 

disciplina foram aprendidos e compreendidos. 

O fator Entusiasmo atingiu o percentual de maior satisfação com a média de 4,56, 

no qual 83% dos respondentes concordaram integralmente (5 pontos da escala) que o 

professor mostrou-se entusiasmado em ministrar a disciplina e 73% consideraram o professor 

dinâmico e energético na condução das aulas. Acima de 95% dos estudantes declararam que o 

professor melhorou a apresentação da disciplina com senso de humor, enquanto 75% 

concordaram que o estilo da apresentação do professor foi capaz de prender a atenção dos 

alunos durante a aula.  

Pode-se destacar que os fatores Interação com Grupos, Relação Individual, 

Organização e Provas tiveram média superior a 4,00, demonstrando que o professor teve uma 

conduta eficiente em sala de aula. Cerca de 90% dos respondentes concordaram (4 e 5 pontos 
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na escala) que foram estimulados tanto a participarem das discussões em sala como 

compartilharem suas ideias e questionamentos. Houve também uma grande aceitação (média 

de 88%) sobre a prerrogativa relação professor–aluno, onde o professor foi considerado ser  

amigável na relação com cada estudante (98%). Em termos dos itens analisados do fator 

Organização, a explicação do professor foi considerada clara (77%), os materiais da disciplina 

foram bem preparados e cuidadosamente transmitidos (83%) e o professor forneceu leituras 

que facilitaram a obtenção de notas de aula (88%). 

O fator Provas obteve média 4,21, particularmente, 75% dos participantes 

concordaram que os métodos avaliativos foram justos e apropriados. Nos critérios 

pertencentes ao fator Atividades, 88% dos alunos acharam que as leituras e as atividades de 

casa contribuíram para a apreciação e compreensão do conteúdo. Com relação ao fator 

Abrangência, a maioria dos discentes concordou (4 e 5 da escala) que o professor apresentou 

ideias originais (61%) e apresentou seu ponto de vista quando necessário (81%). 

Podemos observar que a taxa de respostas  “discordo totalmente” e “discordo 

parcialmente” foi consideravelmente baixa, tendo como maior índice a pergunta 24 do fator 

Abrangência. Nessa questão, 14% do respondentes discordaram totalmente, 27% discordaram 

parcialmente e 29% foram neutros quando perguntados se o professor comentava 

adequadamente as pesquisas atuais desenvolvidas na área de estudo.  

 

Figura 7.12 - Porcentagem de cada resposta dos itens dos fatores SEEQ 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na análise global, a disciplina, quando comparada com as demais, foi julgada 

razoável por 39% dos questionados e difícil por 44% deles. Já o professor, comparado com os 

demais, foi considerado justo pela maioria dos alunos (64%) (Vide Figura 7.13). 

 

Figura 7.13 - Porcentagem das respostas dos fatores A_Disc e A_Prof 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como ilustrado na Figura 7.14, nos itens referentes ao fator Características da 

disciplina e do aluno, a disciplina foi considerada moderada tanto em relação ao nível de 

dificuldade (47% dos respondentes) quanto ao nível de carga de trabalho (46%), contudo 49% 

dos estudantes acharam que a disciplina foi dada num ritmo rápido. A maioria dos alunos 

(68%) reportou que gastava cerca de 2 a 5 horas semanais dedicadas ao estudo da disciplina. 

 

Figura 7.14 - Porcentagem das respostas do fator Características da disciplina e do aluno 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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7.2 Discussão  

 

Os resultados do estudo foram promissores e revelam os benefícios da utilização 

da metodologia proposta em sala de aula em um ambiente de engenharia.  

Antes de discutirmos cada item analisado, vale ressaltar que um dos fatos mais 

interessante observado foi que o formato da metodologia adotada nos permitiu cobrir todo o 

conteúdo da disciplina. A razão para isso pode estar relacionada ao fato de que ao invés de 

gastar muito tempo abordando uma grande quantidade de detalhes já contidos em livros ou 

nos materiais de leitura, as aulas consistiam de um número de curtas exposições referentes aos 

pontos fundamentais dos conteúdos. E assim, as proposições menos centrais ficavam sobre a 

responsabilidade dos alunos estudarem em casa por meio das atividades de leitura e listas de 

exercícios.  

 

7.2.1 Pré e pós-testes 

 

Os resultados do pré-teste expõem o nível baixo de conhecimento dos discentes 

relativo aos conceitos básicos essenciais para a compreensão de AL; uma realidade que afeta 

uma fração expressiva dos alunos que ingressam nas universidades brasileiras, (HAREL, 

1989; DAY e KALMAN, 1999; CARLSON, 1993). Por essa razão, é comum tais conceitos 

básicos estarem presentes na matriz curricular de AL em instituições brasileiras. O 

diagnóstico prévio fornecido pelo pré-teste, fundamenta a decisão do professor em designar 

tempo adequado para revisitar e sedimentar esses tópicos. 

Os resultados positivos do pós-teste, por outro lado, aferem a contribuição da 

metodologia adotada na evolução dos discentes em compreender tais conceitos, o que 

comparava sobretudo o desenvolvimento dos alunos no tocante à abstração e ao estudo 

continuado da disciplina. 

 

7.2.2 Questões conceituais 

 

Os resultados por meio da discussão entre pares mostram que o engajamento 

coletivo dos estudantes na resolução de problemas ficou evidente em todo o período estudado, 

apresentando uma integração crescente na abordagem de todas as questões propostas. Dentro 

de um ambiente estimulante, era comum testemunhar os estudantes tentando convencer seus 
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pares de que suas respostas estavam corretas. O aumento significativo de acertos após 

discussão fundamenta o aprendizado entre os pares conforme ilustrado na Figura 7.4.  

Destacamos também a importância de nossa intervenção durante as discussões 

após as votações. Como nos exemplos citados nos resultados, tivemos o devido cuidado de 

não apresentar a resposta de imediato;  analisávamos as múltiplas escolhas junto aos alunos, 

instigando-os por meio de contra-exemplos e questionamentos, até que eles próprios 

deduzissem a resposta correta. A importância em envolver os alunos na discussão dos 

conceitos e em promover um aluno mais reflexivo e crítico foi devidamente observado. Por 

conseguinte, é justo aferir que a metodologia adotada induziu o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e abstrato do discente – patrimônio intelectual que irá acompanhá-lo por 

toda sua vida acadêmica e carreira profissional. 

Apesar da metodologia PI sugerir a criação de questões desafiadoras que estejam 

dentro da faixa de 30%-70% de acertos na primeira votação (CROUCH et al., 2007), 

observamos que as questões com acertos abaixo de 30% foram extremamente valiosas em 

nossa implementação. Foram observados importantes ganhos de aprendizagem pela 

combinação da discussão entre pares e da explicação do instrutor, como exemplificado na 

questão conceitual P4 (Quadro 7.5). Diante de uma pergunta desafiadora, observarmos que os 

alunos produziam discussões mais longas e profundas e, juntamente com o apoio coadjuvante 

do professor, levou a uma sinergia que favoreceu o aprendizado significativo do tópico em 

questão.  

Diante do exposto, o método discussão entre pares proporcionou uma estimulante 

participação ativa e efetiva dos alunos em sala de aula, fato este que pudemos constatar 

também por meio da opinião dos próprios estudantes, segundo relatado no questionário 

SEEQ. A título de exemplo, mais de 90% dos alunos concordaram que o professor estimulou 

a participarem das discussões em sala e a compartilharem suas ideias e questionamentos. 

Além disso, 75% deles acharam que o estilo da apresentação do professor foi capaz de 

prender a sua atenção durante a aula. 

 

7.2.3 Atividades de leitura 

 

As atividades de leitura constituíram a etapa mais complexa da implementação da 

metodologia; tanto para os alunos, que eram exigidos estudar antecipadamente um conteúdo 

nunca visto antes,  como para o professor, devido a carga de trabalho envolvida. Não obstante, 

nossos estudos indicam que o incentivo a esse tipo de atividade é uma componente essencial 
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para o amadurecimento do aluno, tornando-o mais responsável e auto-disciplinado, 

beneficiando decisivamente sua formação acadêmica.  

Observamos que com passar do tempo, os alunos perceberam a importância de 

virem preparados para a aula. E essa percepção foi gradativamente sendo demonstrada através 

da evolução das discussões em sala de aula e das análises das atividades de leitura. Além de 

serem evidenciadas pelo claro incremento de retenção de conteúdo destacados nas provas e 

consequentemente, no desempenho acadêmico geral dos alunos. 

As atividades de leitura forneceram ainda dados úteis sobre as dúvidas e 

confusões dos alunos e esse feedback comprova que os alunos estavam preocupados em 

solucionar as questões, e também aproveitaram o canal para comunicar suas dificuldades ao 

professor de forma bastante eficiente e organizada. Tínhamos sempre o cuidado de abordar 

esse feedback no início da aula seguinte, contribuindo para as discussões em sala de aula.  

Desta feita, o empenho dos alunos na tentativa de solucionar as questões e suas 

ricas discussões em sala de aula evidenciam o êxito desta fase. Isso corrobora com uma das 

perguntas do fator Atividades do questionário SEEQ, no qual 88% desses alunos concordaram 

que as leituras e as atividades de casa ajudaram para a compreensão do conteúdo; reforçando 

assim, o valor das atividades de leituras no processo de aprendizagem. 

 

7.2.4 Quizzes 

 

O fato de que mais de 80% dos alunos terem feito os quizzes e obtiveram média 

superior a 0,6 pontos (em que o máximo é 1 ponto) sugere que os estudantes estavam 

comprometidos com estas tarefas e adotaram postura proativa; foi particularmente gratificante 

ver o esforço dos estudantes em participar e estudar espontaneamente para os quizzes. 

Os resultados demonstram que, assim como as atividades de leitura, os quizzes 

também estimularam os alunos ao estudo contínuo da disciplina e nos proporcionaram a 

identificação dos pontos de maior dificuldade do conteúdo para os discentes. 

 

7.2.5 Provas 

 

Os resultados obtidos pelos alunos nas duas provas aplicadas demonstram bom 

desempenho, tanto absoluta como comparativamente. Assim, é justo deduzir que a 

metodologia adotada teve um impacto positivo na consolidação de conhecimentos inerentes à 

disciplina em estudo. 
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Em geral, o desempenho médio dos alunos subiu no segundo exame e, dentre os 

fatores que contribuíram para este incremento, é plausível especular que a melhor adaptação 

dos discentes com o formato tanto das provas como das aulas, e a sedimentação progressiva 

dos conceitos básicos tiveram impactos positivos para esta evolução. 

 

7.2.6 Seminário 

 

Baseado nos dados apresentados, a estratégia seminário mostrou-se uma forma 

adequada de como a pesquisa pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes. Mostrou-

se uma valiosa ferramenta no processo de reflexão, questionamento, argumentação, 

comunicação, discussão e relação entre a teoria e a prática. Portanto, podemos considerar que 

a estratégia seminário favoreceu a aprendizagem significativa e contribuiu para o 

amadurecimento dos estudantes, promovendo uma formação reflexiva, crítica e proativa; 

características essas consideradas indispensáveis na formação acadêmica do engenheiro 

(CRAWLEY, 2002; BERRY et al., 2003). 

 

7.2.7 Desempenho acadêmico 

 

O fato de apenas 9% dos estudantes abandonarem (trancamento ou reprovação por 

falta) e 13% reprovarem a disciplina sugerem que a metodologia empregada foi útil tanto na 

redução da taxa de reprovação quanto na taxa de evasão; corroborando com estudos que 

mostram que métodos de aprendizagem ativas ou cooperativas podem diminuir a evasão dos 

cursos de engenharia e ciências (ETKINA e VAN HEUVELEN, 2003; R. FELDER; G. 

FELDER e DIETZ, 1998). 

Desta forma, em termos gerais e universais, atenda-se ao ensino de matemática 

nas Engenharias, o desempenho acadêmico da turma foi muito satisfatório, o que indica que a 

metodologia adotada assistiu no melhor entendimento dos conceitos abstratos de Álgebra 

Linear, estimulou a participar ativa e inibiu a evasão na disciplina. 

 

7.2.8 Percepção dos alunos 

 

Por meio das análises do alfa de Cronbach, da matriz de correlação e da PCA, as 

respostas dos discentes ao questionário SEEQ foram consideradas confiáveis e relevantes para 

o nosso estudo. Por conseguinte, os resultados evidenciaram a grande aceitação da 
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metodologia e dos métodos avaliativos pelo discente. Segundo a opinião dos alunos (em 

média), o professor demonstrou conduzir a disciplina de forma entusiástica e dinâmica 

despertando assim seu interesse durante as aulas.  

Os estudantes mostraram-se entusiasmados e encorajados a participarem ativa e 

efetivamente das aulas, comprometidos com o estudo extraclasse, e principalmente,  

empenhados e estimulados a aprenderem os conteúdos da disciplina. Esta avaliação 

qualitativa de êxito, encontra respaldo, todavia em dados quantitativos como o desempenho 

acadêmico dos discentes, os resultados analisados das questões conceituais, das atividades de 

leitura e das avaliações.  

À vista disso, se torna evidente a consistência e a conexão entre todas as fases que 

compõem a metodologia adotada. Neste mister, a percepção dos alunos confere ainda mais 

respaldo à eficiência do pacote metodológico proposto. 

No próximo capítulo iremos tratar da avaliação da metodologia proposta no 

contexto da comparação com a metodologia tradicional. 
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8 AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA QUANDO COMPARADA COM 

A METODOLOGIA TRADICIONAL 

 

Neste capítulo analisamos a efetividade da metodologia proposta quando 

comparada com a metodologia tradicional. 

 

8.1 Abordagem da pesquisa  

 

Até o presente momento, mostramos que os resultados apresentados foram 

relevantes, consistentes e compatíveis com os objetivos de investigação propostos 

inicialmente. Observa-se, contudo, que o espectro de nossa análise até o momento está 

confinado a aspectos internos da disciplina. Neste capítulo, estamos interessados em testar a 

eficiência da metodologia sob perspectiva comparativa, tendo como referência a metodologia 

tradicional.  

Como forma de avaliar os efeitos das intervenções metodológicas aplicadas no 

ensino de Álgebra Linear em sala de aula, nos apoiamos nos critérios da pesquisa 

experimental. Segundo Fonseca (2002, p. 38), “A pesquisa experimental seleciona grupos de 

assuntos coincidentes, submete-os a tratamentos diferentes, verificando as variáveis estranhas 

e checando se as diferenças observadas nas respostas são estatisticamente significantes”. 

Para a realização do experimento, realizamos uma análise comparativa entre 

grupos de controle e experimental: a turma de alunos da disciplina em estudo usando a 

metodologia proposta já descrita no Capítulo 5 (grupo experimental- GE) com duas outras 

usando o método tradicional (grupos de controle- GC1 e GC2).  

O estudo foi conduzido no mesmo semestre da mesma universidade, na qual os 

grupos de controle, GC1 e GC2, associados as duas turmas de Álgebra Linear, foram 

ministrados por um experiente professor do Centro de Tecnologia no curso de graduação em 

Engenharia de Energias e de Meio Ambiente. O grupo experimental, GE, associado a uma 

terceira turma, foi ministrado no curso em Engenharia Química pela doutoranda em juízo. 

As três classes cobriram os mesmos conteúdos do plano de ensino na mesma 

sequência já descrito no Capítulo 5. Com o intuito de comparar a efetividade da metodologia 

adotada com o do método de aula tradicional, o mesmo teste diagnóstico, duas provas 

similares (avaliações parciais) e o questionário SEEQ foram submetidos para as turmas 

aproximadamente no mesmo período. Esses instrumentos avaliativos e a implementação das 

aulas do grupo experimental encontram-se descritos também no Capítulo 5. 
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8.2 Aulas dos grupos de controle 

 

Os sujeitos matriculados no GC1 constituíam 63 estudantes no quais 36 eram 

homens e as aulas ocorriam no período da manhã das terças e sextas, enquanto que os 

matriculados no GC2 consistiam de 47 alunos dos quais 29 eram homens e as aula aconteciam 

no período da tarde dos mesmos dias. 

O professor dos grupos de controle normalmente fornecia notas de aula por 

unidade aos estudantes com antecedência para que eles pudessem lê-las antes da aula. As 

aulas, em sua grande parte, eram destinadas a descrições expositivas, demonstrações de 

teoremas e resolução de problemas de livros didáticos, e ocasionalmente ocorria a 

participação dos alunos. Para cada unidade do plano de ensino sobre o conteúdo programático 

da disciplina, o instrutor fornecia lista de exercícios e os alunos eram encorajados a 

solicitarem o apoio dos monitores da disciplina. Além disso, o professor conduzia uma sessão 

de revisão dos conteúdos antes de cada prova.  

 

8.3 Resultados 

 

8.3.1 Teste diagnóstico 

 

Para determinar se havia diferenças significativas no conhecimento prévio de 

Álgebra Linear entre as classes, um teste de diagnóstico foi administrado no primeiro dia de 

aula. Na turma GE, 80% dos estudantes prestaram o teste, e nas duas turmas dos grupos de 

controle, as taxas foram de 85% (GC1) e 95% (GC2). A Figura 8.1 fornece os resultados 

agregados e indica que não há diferenças significativas entre as turmas, com, no máximo, uma 

diferença de 5% na taxa de acertos, 3% de erros e 3% em respostas em branco.  

Quando as respostas incorretas e em branco são combinadas, a taxa resultante 

notoriamente excede a taxa de resposta correta em todas as três turmas, em 31 pontos 

percentuais (GE), 38 pontos percentuais (GC1), e 28 pontos percentuais (GC2), indicando um 

nível relativamente baixo do conhecimento prévio (Ver Figura 8.2). 
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Figura 8.1 - Resultados agregados por turma 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

	  

Figura 8.2 - Resultados agregados por turma, combinando as respostas incorretas e em branco 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

8.3.2 Provas 

 

Para avaliar a eficácia relativa dos seus métodos de ensino, o desempenho dos 

estudantes foi comparado nas duas avaliações parciais das três turmas. Para cada exame, o 

teste t de Student foi utilizado para determinar se houve uma diferença estatística entre as 

médias de GE e GC1 e entre GE e GC2. Os resultados podem ser observados na Tabela 8.1.  
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Tabela 8.1 - Análise das avaliações parciais por turma 
 AP 1 AP 2 

Turmas 

N  

(% de alunos 

matriculados) 

Média*(dp) Valor-p 

N 

(% de alunos 

matriculados) 

Média (dp) Valor-p 

GE 68 (90%) 6,56 (2,28)  65 (87%) 6,97 (2,55)  

GC1 59 (93%) 5,67 (2,81) 0,028 55 (87%) 6,36 (3,12) 0,12 

GC2 40 (85%) 5,06 (2,55) 0,001 34 (72%) 5,3 (2,99) 0,0021 

  Fonte: Elaborada pela autora.     *Escala de 0 a 10. 

  

Na primeira avaliação, a turma GE obteve um desempenho significativamente 

melhor do que as turmas GC (GC1: p = 0,028, GC2: p = 0,001). Na segunda, a turma GE foi 

estatisticamente melhor do que o GC2 (p = 0,0021). Embora a pontuação média do GE foi 

maior do que do GC1, não houve diferença significativa entre os grupos.  

Quando comparado GC1 com GC2, não houve diferença estatística entre as 

classes em ambos os exames (AP1: p = 0,13, AP2: p = 0,057), demonstrando a uniformidade 

entre as turmas. A Tabela 8.1 também apresenta o número de alunos que fizeram cada 

avaliação. Comparativamente, 5%, 7% e 12% dos estudantes não fizeram a segunda prova nas 

turmas GE, GC1 e GC2, respectivamente.  

Uma observação interessante é que dos 75 alunos matriculados na turma GE, 21% 

reprovaram a disciplina, enquanto que 30% dos 110 inscritos das turmas GC não foram 

aprovados. Isso sugere que a metodologia adotada pelo grupo experimental pode ter um efeito 

positivo na redução das taxas de reprovação.  

 

8.3.3 Questionário SEEQ 

 

Para analisar a percepção do estudante sobre a qualidade do ensino, o questionário 

SEEQ foi administrado para as turmas experimental e de controle no terço final da disciplina. 

Nesta análise utilizamos o mesmo questionário adaptado já previamente descrito no Capítulo 

5.  

Uma vez que as duas turmas das aulas dos grupos de controle foram ensinadas 

pelo mesmo instrutor, ambas as classes completaram o questionário ao mesmo tempo, das 

quais identificaremos por GC. A taxa de participação para as turmas dos GE e GC foram de 
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86% e 60%, respectivamente. (Por conveniência, o termo "estudantes", usado nesta secção 

refere-se àqueles que preencheram o questionário SEEQ).  

Para cada grupo, o alfa de Cronbach foi calculado para examinar a consistência 

interna das respostas do SEEQ de cada fator, a PCA foi usada para identificar as inter-

relações dos fatores e o teste estatístico t de Student foi utilizado para comparar as médias dos 

fatores entre as turmas.  

Ressaltamos que os resultados obtidos sobre a confiabilidade do questionário e as 

inter-relações entre os fatores para a classe GE constam analisados no Capítulo 7, por 

conseguinte apresentamos na próxima subseção os resultados referentes as turmas GC. Em 

sequência, avaliamos a efetividade da metodologia proposta comparando as médias dos 

fatores entre as turmas e as médias das porcentagens das assertivas. 

 

8.3.3.1 Questionário SEEQ para GC: confiabilidade e relevância. 

 

Nesta subseção analisamos a confiabilidade e a relevância das respostas dos 

alunos do questionário SEEQ para as turmas do grupo de controle. 

 

8.3.3.1.1 Análise do alfa de Cronbach 

 

Para avaliar a confiabilidade do questionário nas turmas GC, o alfa de Cronbach 

foi aplicado para cada fator, conforme apresentado na Tabela 8.2.  

Os resultados revelam que a confiabilidade variou 0,51-0,78 para as classes GC, 

dos quais 50% dos fatores apresentaram alta consistência interna (∝≥ 0,7). Apesar de alguns 

fatores mostrarem baixa consistência interna, podemos considerar que a confiabilidade dos 

fatores foi satisfatório e confiável. 

             Tabela 8.2 - Alfa de Cronbach por fator para os GC 
Fatores do SEEQ Número de itens Alfa de Cronbach 
Apren 4 0,683 
Ent 4 0,77 
Org 4 0,541 
IntGrp  4 0,771 
RelInd  4 0,76 
Abrang 4 0,728 
Prova 3 0,789 
Ativ  2 0,6 
A_ D/P 2 0,517 
Car 4 0,521 

                Fonte: Elaborada pela autora. 
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8.3.3.1.2 Análise da PCA 

	  
A análise descritiva mostra que o grau de satisfação foi bom (> 3 na escala de 

Likert) em todos os fatores exceto para A_Prof (2,58) (Tabela 8.3). A maior pontuação média 

foi no fator Relação Individual (4,59). Nota-se que o desvio padrão é considerado baixo, 

implicando que a variação das respostas não é alta. 

 

Tabela 8.3 - Análise descritiva dos fatores do questionário SEEQ dos GC 
Fatores Apren Ent Org IntGrp  RelInd Abrang Prova Ativ A_Disc A_Prof Car 
Média 3,4 3,57 3,98 4,175 4,59 3,33 4,20 3,95 3,36 2,58 3,00 
Desvio 
Padrão 0,74 0,76 0,56 0,64 0,48 0,76 0,71 0,77 0,92 0,65 0,51 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados, ilustrados na Tabela 8.4, mostram que o fator Entusiasmo tem uma 

correlação moderada com os fatores Aprendizagem e Abrangência. O fator Característica tem 

correlação moderada apenas com A_Disc. Os fatores Análise Global da Disciplina e Análise 

Global do Professor apresentam correlações consideradas muito baixas com todos os fatores, 

sugerindo que essas características foram analisadas separadamente das demais pelos alunos. 

A Tabela 8.5 produz os autovalores da matriz de correlação em ordem 

decrescente. As duas primeiras componentes combinadas contam com aproximadamente 

98,33% da variância total, isso sugere que podemos manter essas duas componentes para a 

nossa análise. 

 

Tabela 8.4 - Matriz de correlação entre os fatores do questionário SEEQ dos GC 
  Apren Ent Org IntGrp  RelInd Abrang Prova Ativ A_Disc A_Prof Car 
Apren 1           

Ent 0,605 1          
Org 0,426 0,428 1         
IntGrp  0,262 0,437 0,587 1        
RelInd 0,282 0,312 0,489 0,39 1       

Abrang 0,518 0,594 0,313 0,329 0,288 1      

Prova 0,436 0,444 0,482 0,396 0,339 0,319 1     

Ativ 0,23 0,161 0,239 0,179 0,259 0,129 0,222 1    

A_Disc -0,188 0,047 -0,013 -0,025 -0,068 0,056 -0,186 0,093 1   

A_Prof -0,221 -0,417 -0,29 -0,139 -0,149 -0,218 -0,315 -0,189 0,262 1  

Car -0,143 0,019 -0,082 -0,022 -0,019 0,046 -0,323 0,071 0,687 0,238 1 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela 8.5 - Autovalores da matriz de correlação dos GC 
Componentes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Autovalores 95,329 8,981 6,154 5,5103 4,809 4,114 3,805 3,329 3,136 2,546 2,253 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Analisando Figura 8.3, os fatores RelInd e Prova atingem as maiores cargas 

significativas para o componente 1. Entretanto, não houve discrepância significativa entre os 

valores de carregamento dos fatores Apren, Ent, Org, IntGrp, RelInd, Abran, Prova e Ativ 

para a componente 1. Nota-se que estes fatores estão relacionados com a abordagem de ensino 

e aprendizagem, bem como apresentados nos resultados da turma GE (Vide Figura 7.11 ). Em 

contrapartida, A_Disc, A_Prof e Car tiveram cargas relevantes e semelhantes para a 

componente 2, sugerindo que os alunos levaram em consideração a carga de estudo e o ritmo 

da disciplina quando compararm a disciplina e o professor com os demais do curso. 

Observamos que esses fatores também são os mesmos carregados para a componente 

principal 2 do GE, conforme apresentado na Figura 7.11.  

Podemos inferir que os resultados da PCA foram satisfatórios, uma vez que nos 

permitiu extrair duas informações centrais e coerentes, uma relacionada com o ensino e 

aprendizagem, mais especificamente com a conexão entre a conduta do professor em sala de 

aula, os métodos avaliativos e a aprendizagem dos alunos. E a outra associada com as 

características gerais tanto da disciplina como do professor. Portanto, podemos nos valer das 

respostas dos alunos ao questionário em nosso estudo. 

 

Figura 8.3 - Gráfico de carregamento entre as duas componentes principais mais significativas 
dos GC 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

!
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8.3.3.2 Comparação entre os grupos 

 

Conforme resultados apresentados nas subseções anteriores e ao longo do 

Capítulo 7, pela análise do alfa de Cronbach, a maioria dos fatores do SEEQ apresentaram 

consistência interna elevada em ambos os grupos. Além disso, os resultados da PCA 

mostraram que os fatores carregados em cada componente principal retida referente as turmas 

GC são os mesmos pertencentes a cada componente principal retida da classe GE. 

Concluímos, desta forma, que as informações obtidas pelo questionário SEEQ das turmas são 

confiáveis e relevantes e portanto podem respaldar a análise comparativa sobre a qualidade do 

ensino da disciplina, aferindo a eficiência da metodologia adotada no grupo experimental 

quando comparada com a metodologia utilizada nos grupos de controle. 

Nessa perspectiva, primeiramente o teste F (Fisher-Snedecor)5 foi usado para 

sondar a igualdade ou desigualdade entre as variâncias dos fatores dos grupos. Na sequência, 

o teste t de Student6 para amostras independentes foi conduzido para verificar se houve 

diferença estatisticamente significativa entre as médias dos fatores dos dois grupos. 

Posteriormente, o teste de Cohen7 (d) foi utilizado para examinar o tamanho do efeito dessas 

diferenças. Por fim, as médias das porcentagens nas respostas das assertivas foram 

comparadas. 

 

8.3.3.2.1 Análise entre as médias dos fatores dos grupos 

 

A Tabela 8.6 apresenta a média, a variância, o valor-p e o tamanho de efeito para 

cada fator por grupo. Podemos notar que as médias dos fatores dos dois grupos foram 

relativamente boas numa escala de cinco pontos de Likert. Ademais as médias de todos os 

fatores do grupo experimental foram superiores as médias dos fatores dos grupos de controle, 

exceto o fator Relação Individual. Na turma GE, 5 dos 10 fatores tiveram pontuações médias 

superiores a 4 numa escala de 5 pontos, enquanto que nas turmas GC foram 3 fatores. Essas 

elevadas pontuações refletem uma percepção do estudante altamente positiva da qualidade do 

método de ensino adotado no grupo experimental. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 O teste F é um teste da razão de variância usado para comparar se dois desvios-padrão são significativamente 
diferentes entre si (MOOD et al., 1975). 
6 Para o cálculo do valor de t de Student utilizamos as médias de cada assertiva, referente a cada fator, para 
comparar as médias dos fatores dos grupos.  
7 O teste de Cohen (d) é uma estatística descritiva utilizado para avaliar a diferença real (tamanho de efeito) entre 
as médias de dois grupos, ou seja, a importância prática dos resultados dessas diferenças. Para Cohen (1988), o 
tamanho de efeito d é considerado pequeno se 0,20 ≤ d < 0,50, médio se 0,50 ≤ d < 0,80 e grande se d ≥ 0,80. 
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Tabela 8.6 - Resultado das médias, da variância, do valor t de Student  e do tamanho de efeito 
do SEEQ por fator, por turma 

    Fonte: Elaborada pela autora.     * p<0,05 
           **p<0,01 

Os resultados provenientes da aplicação do teste t de Student indicam que há uma 

diferença estatisticamente significativa entre o GE e os GC em suas pontuações médias dos 

fatores Aprendizagem, Entusiasmo, Interação do Grupo e Provas. Observamos que esses 

fatores tiveram um tamanho de efeito significativo, ou seja, uma grande relevância prática 

entre os grupos, de acordo com as normas relatadas por Cohen (1988). Estes resultados 

sugerem que a motivação discente para a aprendizagem foi melhor induzida pela conduta do 

professor do grupo experimental em sala de aula do que dos grupos de controle. 

 

8.3.3.2.2 Análise entre as assertivas dos fatores dos grupos 

 

A Tabela 8.7 mostra os resultados do SEEQ das questões dos primeiros oito 

fatores por turma. Posteriormente, descrevemos os resultados referentes aos demais fatores. 

No fator Aprendizagem, na classe GE, 32% dos alunos que concluíram o 

questionário concordaram totalmente que a disciplina foi desafiadora e estimulante, em 

oposição a apenas 18% daqueles nas classes GC. No geral, 76% dos estudantes do GE 

concebeu valioso o método de ensino em seu processo de aprendizagem, enquanto 68% deles 

das classes GC sentiram o mesmo sobre a metodologia tradicional. 

Para a turma GE, o fator Entusiasmo foi o que apresentou maior diferença 

percentual na pontuação média de suas quatro assertivas, comparada com GC, tendo como 

Fatores Média 
GE 

Média  
GC 

Variância 
t de Student Cohen 

(d) 
Efeito 

t valor-p 

Apren 3,78  3,4  Diferente 2,169 0,044* 1,53 Grande 

Ent 4,56  3,57  Igual 3,563 0,006** 2,51 Grande 

Org 4,11  3,98  Igual 0,492 0,32 0,34 Pequeno 

IntGrp  4,43  4,17  Diferente 3,679 0,014* 2,60 Grande 

RelInd  4,40  4,59  Diferente -1,342 0,118 -0,94 Pequeno 

Abrang 3,56  3,33  Diferente 0,667 0,265 0,471 Pequeno para Médio 

Prova 4,21  4,20  Diferente 0,110 0,461 0,088 Pequeno  

Ativ  3,44  2,98  Igual 3,430 0,038* 3,07 Grande 

A_ D/P 3,44  2,98  Igual 1,015 0,208 1,15 Grande 

Car 3,18  3,00  Diferente 0,312 0,383 0,22 Pequeno 
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maior diferença (22,21%) a questão 7 que versa sobre impacto do senso de humor do docente 

na melhoria da apresentação do conteúdo.  

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre as classes em termos do 

Organização. Aproximadamente 68% dos estudantes do GE e 49% dos GC concordaram (4 e 

5 pontos da escala) que as explicações dos instrutores foram claras, e 88% e 78%, 

respectivamente, concordaram que os instrutores deram leituras que facilitaram as anotações. 

Para cada uma das quatro assertivas que constituem o fator de Interação do Grupo, 

a pontuação média foi significativamente maior para a classe GE do que para as classes GC. 

Mais de 59% dos estudantes GE concordaram fortemente que os estudantes foram 

incentivados a participar nas discussões em aula e compartilhar suas ideias e conhecimentos, 

enquanto 42% e 35% dos estudantes GC consideraram, respectivamente. 

A avaliação dos alunos sobre os fatores Relação Individual e Abrangência foi  

semelhante em todas as classes. Mais de 75% dos estudantes de ambos os grupos 

concordaram que o instrutor foi amigável e acessível aos estudantes. Quando os alunos foram 

questionados se seu instrutor apresentou uma sólida formação dos conceitos e 

desenvolvimentos atuais no campo, a classe GE respondeu mais positivamente do que as 

classes GC. 

A pontuação média para o fator Provas foi quase a mesma e bastante elevada para 

ambos os grupos. Houve um leve destaque para a classe GE na questão que aborda se os 

conteúdos das provas foram trabalhados pelo professor, no qual apresentou uma diferença 

percentual de 20% na resposta "concordo totalmente". 

Com relação ao fator Atividades, mais de metade dos estudantes GE concordaram 

totalmente que as atividades de leitura foram valiosas (59%) e contribuíram para a apreciação 

e a compreensão da disciplina (56%), ao passo que 18% e 43% dos estudantes GC 

concordaram fortemente. 

Em síntese, observamos que tanto nas respostas em “média do fator” e em 

“concordo totalmente” a turma GE superou em mais de 75% de todas as perguntas, quando 

comparada com as classes do GC. É particularmente relevante avaliar o resultado da questão 

6, que questiona se o instrutor foi dinâmico e energético na condução da disciplina. Nessa 

assertiva, GE marcou 56 pontos percentuais acima das turmas GC na resposta "concordo 

totalmente".  

Para as restantes 25% das questões, que as turmas GC marcou melhor do que a 

classe GE, foi observado que na resposta “concordam totalmente”, 57% delas recaem sobre o 

fator Relação Individual (todas as assertivas deste fator) e 28% no fator de Organização.  
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Tabela 8.7 - Opinião dos estudantes por fator e por grupo em porcentagem 

Fatores Questões 
GE GC 

Média do 
fator 

Concordo Concordo 
totalmente 

Média do 
fator 

Concordo Concordo 
totalmente 

Apren 

1 83% 54% 32% 72% 42% 18% 

2 78% 59% 20% 68% 48% 8% 

3 68% 42% 10% 64% 35% 10% 

4 74% 47% 19% 69% 53% 8% 

Ent 

5 96% 15% 83% 83% 43% 38% 

6 94% 19% 75% 72% 43% 18% 

7 93% 31% 66% 70% 20% 23% 

8 82% 32% 42% 60% 28% 5% 

Org 

9 77% 44% 24% 67% 37% 12% 

10 83% 41% 41% 85% 40% 43% 

11 82% 47% 34% 88% 53% 43% 

12 88% 32% 56% 79% 48% 30% 

IntGrp 

13 89% 31% 59% 84% 42% 42% 

14 89% 29% 59% 81% 40% 35% 

15 88% 31% 58% 87% 38% 48% 

16 88% 24% 61% 82% 38% 38% 

RelInd 

17 95% 22% 76% 95% 17% 80% 

18 87% 27% 54% 93% 25% 72% 

19 86% 37% 47% 89% 30% 58% 

20 85% 42% 42% 89% 33% 57% 

Abrang 

21 73% 47% 17% 70% 40% 17% 

22 74% 49% 12% 68% 45% 10% 

23 82% 47% 34% 74% 47% 18% 

24 57% 24% 7% 55% 15% 7% 

Prova 

25 83% 42% 41% 85% 38% 47% 

26 82% 31% 44% 83% 40% 42% 

27 87% 27% 58% 84% 47% 38% 

Ativ 
28 91% 34% 59% 76% 53% 18% 

29 88% 32% 56% 82% 32% 43% 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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O índice de respostas  “discordo totalmente” e “discordo parcialmente”, quando 

somadas, das turmas GC foi superior da turma GE em 69% do total das questões. A questão 8, 

pertencente ao fator Entusiasmo, foi a que apresentou maior diferença percentual entre as 

turmas, apenas 5% dos alunos do GE responderam que não concordavam e 0% não 

concordavam totalmente, enquanto que 30% do GC não concordavam totalmente e/ou não 

concordavam. Essa questão indaga se o estilo da apresentação do professor ajudava o 

interesse durante a aula. Por outro lado, a maior diferença percentual (7%) em favor das 

turmas GC foi a questão 11 do fator Organização, da qual indaga se os objetivos propostos 

estavam de acordo com o que foi ensinado durante a disciplina.  

Em termos da análise dos demais fatores, Análise Global e Características da 

Disciplina e do Aluno, não houve diferenças estatisticamente significativas entre as classes 

(Ver Tabela 8.6), a percepção dos alunos foi similar em ambos os grupos.  

Uma análise detalhada dos dados revela que cerca de 39% dos estudantes do GE e 

43% dos estudantes do GC veem Álgebra Linear como uma disciplina moderada em 

comparação com as demais. Além disso, 64% dos discentes do GE e 47% dos do GC 

consideram seus instrutores justos em comparação com outros.  

Metade dos alunos das turmas do GE e do CG considerou a disciplina moderada 

em relação à dificuldade e a carga de trabalho em comparação com outras disciplinas do curso 

e cerca de 45% deles julgou que a disciplina foi conduzida em um ritmo muito rápido. Mais 

de 65% dos estudantes do GE, em oposição a 40% dos alunos do GC, passou de 2 a 5 horas 

por semana estudando a disciplina fora da sala de aula. Por outro lado, 23% das turmas GC 

reportaram que o estudo da disciplina consumiu de 5 a 7 horas semanais, ao passo que apenas 

8% da turma GE tiverem a mesma dedicação. Recebemos estes dados com surpresa, pois um 

dos pilares - as atividades de leitura do método PI - da metodologia adotada pelo GE demanda 

considerável tempo extra de estudo. 

 

8.4 Discussão 

 

Os resultados obtidos nesse capítulo revelam a efetividade da metodologia 

proposta em comparação com a metodologia tradicional. 

 

8.4.1 Teste diagnóstico 

 



 
	  

123	  

De acordo com a Figura 8.1, os alunos tiveram conhecimento prévio semelhante 

de conceitos básicos de Álgebra Linear. Uma descoberta notável deste estudo é que a análise 

dos resultados do teste de diagnóstico administrados no início da disciplina revela uma 

deficiência significativa no conhecimento do aluno de conceitos matemáticos básicos 

essenciais para a compreensão da AL. A este respeito, deve notar-se que a primeira fase do 

programa de Álgebra Linear do Brasil compreende uma revisão de tais conceitos 

fundamentais para capacitar os alunos a compreender, melhorar e conectá-los com os 

conceitos subsequentes mais complexos. 

 

8.4.2 Provas 

 

Como a Tabela 8.1 evidencia, estudantes da turma GE tiveram melhor 

desempenho nas duas provas do que os das classes tradicionais.  

Comparando as notas da primeira avaliação, os alunos GE desempenharam 

melhor do que os seus homólogos GC, indicando que a metodologia adotada teve maior 

impacto no domínio dos estudantes sobre os conceitos básicos de Álgebra Linear do que o 

método GC. 

Em relação à segunda avaliação, os estudantes GE alcançaram escores 

significativamente mais elevados do que os seus homólogos GC2, porém não houve diferença 

significativa em relação a turma GC1.  

Os resultados globais dos exames indicam que a metodologia empregada melhora 

a compreensão da Álgebra Linear dos alunos de forma mais eficaz do que o método de aula 

tradicional. 

 

8.4.3 Questionário SEEQ 

 

Comprovada a confiabilidade e a relevância das respostas dos discentes ao 

questionário SEEQ em ambos os grupos, passamos então a utilizar essas informações como 

um meio de avaliar a eficiência da metodologia proposta.  

Como pode ser visto na Tabela 8.6, o método adotado no GE gerou resposta 

positiva considerável no questionário SEEQ, que identificou quatro fatores no qual apresentou 

diferenças estatisticamente significativas com relação ao método GC. 

Primeiro, os estudantes GE eram mais propensos a considerar a sua classe como 

estimulante. A análise das afirmações que constituem o fator Entusiasmo indica que a 
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metodologia empregada cria um ambiente de aprendizagem mais dinâmica para os alunos do 

que o método tradicional. 

Em segundo lugar, os alunos GE apreciaram o incentivo frequente de seu instrutor 

de participar em sala de aula e compartilhar suas ideias. Isso demonstra que a metodologia 

pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades de interação social dos alunos. 

Em terceiro lugar, os alunos GE eram mais aptos a considerar desafiador e valioso 

seu processo de aprendizagem. Essa avaliação positiva pode muito bem ser considerada a 

contribuir para as notas das provas terem sido mais elevadas. 

Finalmente, os alunos GE eram mais propensos a ver as suas atividades de leitura 

como valiosas, uma vez que aumentou a sua compreensão do material da disciplina. Assim a 

facilitação metodologia de reforçar a compreensão do conteúdo da disciplina é provável 

contribuir para um melhor desempenho acadêmico, como evidenciado pelas notas das provas 

dos alunos GE. 

Esses resultados não foram imprevistos pois tais fatores estão no cerne filosófico 

da metodologia. Analisando criteriosamente essas diferenças, torna-se evidente o impacto 

positivo que o método empregado tem na percepção dos estudantes sobre o ambiente 

acadêmico onde estão imersos, impactando definitivamente os aspectos motivacionais do 

discente, sobretudo no tocante à sua participação ativa em seu processo de aprendizagem.  

De um modo geral, as médias dos fatores do grupo experimental foram superiores 

as médias dos fatores dos grupos de controle, exceto o fator Relação Individual. Isso revela 

que o instrutor do GC demonstrou ter sido mais acolhedor, simpático e carismático. Estas são 

qualidades pessoais importantes para um educador, que, no entanto, concerne a uma dimensão 

complementar das competências investigadas neste estudo.  

Além disso, os grupos de controle se destacaram em alguns aspectos específicos 

dos fatores. Os dados indicam que o professor do GC demonstrou ser mais organizado em 

classe; uma característica típica da metodologia de ensino tradicional. Esse resultado está de 

acordo com a expectativa de que os alunos ensinados por metodologias tradicionais têm a 

impressão de as aulas serem mais organizadas do que os alunos ensinados por metodologias 

ativas. No entanto, tal organização não leva obrigatoriamente a um efetivo aprendizado. 

Ademais, os alunos do GC relataram gastar mais horas por semana estudando fora 

da sala de aula do que seus homólogos GE. Talvez essa seja uma ação consequente e 

complementar na tentativa de obter um aprendizado equivalente àquele obtido pela 

metodologia empregada no GE. Contudo, vale salientar que os alunos de metodologias ativas 

necessitam de certo tempo para se ajustar ao novo formato das aulas. Assim, observamos que, 
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passado esse período de adaptação, os estudantes do GE demonstraram mais maturidade e 

responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Isso sugere que, quando usada em conjunto 

com a metodologia adotada, a aprendizagem ativa, com o passar do tempo, pode não mais 

demandar uma carga de estudo excessiva sobre os estudantes.   
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9 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho apresentamos uma proposta metodológica que promovesse de 

forma mais eficiente o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de Álgebra Linear no 

ambiente de engenharia. Em linhas gerais, essa solução pedagógica fundamenta-se na 

metodologia de ensino Peer Instruction e a estratégia Seminário, com o objetivo de 

incrementar a retenção dos conteúdos matemáticos, incentivar o processo motivacional dos 

estudantes e estimular uma formação reflexiva, criativa e crítica. Ademais, nos apoiamos na 

metodologia de pesquisa Engenharia Didática durante o processo de organização, observação 

e análise das aulas. A partir da implementação do pacote metodológico em sala de aula, 

identificamos e avaliamos sua eficiência na qualidade do ensino e aprendizagem da disciplina. 

A seguir, tecemos nossas considerações finais, sintetizando as etapas do nosso trabalho acerca 

dos objetivos e resultados obtidos e apresentando as limitações e as futuras pesquisas. 

O nosso trabalho nasceu a partir da minha experiência em sala de aula com a 

disciplina AL nos cursos de engenharia. Durante esse período, era notória a falta de interesse 

dos discentes em aprender os conteúdos, fato este ligado à abstração dos conceitos e à 

ausência de conexão entre a teoria e a prática.  

Tal constatação nos serviu de motivação para iniciarmos o doutorado 

acompanhando a implementação de uma metodologia ativa na disciplina Introdução à Álgebra 

no curso de Engenharia de Teleinformática da UFC. Esse acompanhamento teve por objetivo 

presenciar uma estratégia diferenciada posta em prática, onde o discente era completamente 

responsável pelo seu próprio aprendizado. Ao analisar as vantagens e desvantagens do método 

empregado, percebemos a importância de estimular uma aprendizagem mais significativa, 

tomando o cuidado de guiá-los durante todo esse processo.  

A partir dessa experiência, no ano seguinte, ministramos a mesma disciplina para 

o mesmo curso utilizando algumas estratégias de ensino diferenciadas, onde estimulávamos a 

participação ativa dos estudantes. Observamos que os alunos foram constantemente 

incentivados a essa participação, contudo seu rendimento acadêmico foi consideravelmente 

inferior ao desejado.  

E assim surgiu novamente a necessidade de investigar metodologias ativas, desta 

vez, vinculadas a métodos avaliativos pertinentes. Fizemos uma vasta pesquisa bibliográfica 

em busca de soluções pedagógicas que contemplassem todos os aspectos do ensino e 

aprendizagem da AL.  
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Desta feita, consideramos que as metodologias Peer Instruction e Seminário, 

combinadas adequadamente e apoiadas pela metodologia de pesquisa Engenharia Didática, 

poderiam potencialmente atender os objetivos almejados.  

Definidas então as metodologias, procedemos com a elaboração do material 

didático a ser utilizado na sala de aula. Em sequência, aplicamos a proposta metodológica no 

curso de Engenharia Química em 2014.2.   

Nosso trabalho avaliou o ambiente de ensino e o material através da experiência 

vivida na sala de aula e do questionário SEEQ, aplicado aos estudantes no final do semestre.  

Baseada na concepção de Bloom et al. (1983), a avaliação diagnóstica e a 

avaliação formativa foram associadas com o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho 

dos discentes durante todo o processo. Para conferir os conhecimentos prévios dos alunos 

trazidos do ensino médio, iniciamos aplicando um teste diagnóstico. Como forma de 

averiguar o progresso dos estudantes, nos valemos dos resultados do pós-teste, quizzes, 

atividades de leitura, questões conceituais, provas e seminário. A fim de atestar a eficiência do 

método e sua contribuição para o ensino e aprendizagem do aluno, foram analisados o 

desempenho acadêmico e a percepção dos discentes sobre a estratégia. 

Os conteúdos foram trabalhados sempre partindo do concreto para o abstrato de 

modo a estimular o raciocínio indutivo dos estudantes, como propõe Harel (2000). As 

questões conceituais e as atividades de leitura foram elaboradas de forma a desenvolver seu 

raciocino lógico e abstrato, seguindo as ideias de Dorier (2000) e a teoria de aprendizagem de 

Ausubel (1963). As discussões entre pares foram incorporadas a fim de promover uma 

participação ativa e cooperativa dos alunos e estimular o trabalho em equipe, como 

recomendado por Vygotsky (1999). A relação entre teoria e prática foi explorada de maneira a 

motivar uma aprendizagem mais significativa, segundo Konyalioğlu (2009). 

Os resultados referentes as atividades de leitura apontam que houve uma certa 

inércia inicial dos estudantes a se preparar antecipadamente para as aulas, comprometendo 

assim a resolução dessas questões, principalmente dos conteúdos mais avançados da 

disciplina. Contudo, ao passar do tempo, eles foram respondendo mais positivamente a esse 

tipo de atividade, tornando-se mais responsáveis e disciplinados. E isso refletiu 

consideravelmente em seu desempenho, evidenciado pelas discussões em classe e pelas 

análises das próprias atividades. Além disso, através dessa etapa da PI, conseguimos 

identificar os maiores pontos de dificuldades e dúvidas dos alunos, envolve-los em 

questionamentos críticos sobre o material de leitura e principalmente, prepará-los para as 

aulas, indicando o sucesso dessa etapa. 
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As discussões entre os estudantes, promovidas pelas questões conceituais, 

produziram uma estimulante participação ativa em sala de aula com ricos questionamentos e 

pertinentes argumentações. Ademais, a integração e a colaboração dos alunos na solução das 

questões ficou constatada durante todo o período de estudo. Os resultados indicam que a 

porcentagem de respostas corretas teve um aumento considerável após discussão em pares de 

todas as questões trabalhadas, concebendo como um bom indício das potencialidades dessa 

fase.  

Desse modo, ao longo das sessões didáticas referentes a metodologia PI, os alunos 

foram constantemente incentivados a participar nas aulas e compartilhar com os colegas a 

maneira pela qual eles chegaram as suas soluções. Em geral, os discentes estudaram o 

material de leitura, entregaram as atividades de leitura e discutiram ativamente com seus pares 

em sala de aula. Essa resposta positiva lhes permitiu enriquecer a sua compreensão dos 

conceitos de Álgebra Linear e discuti-los com confiança com os seus pares, contribuindo 

assim para o seu progresso educacional. 

Vale ressaltar que cada sessão didática foi analisada por meio das atividades de 

leitura e das discussões em torno das questões conceituais durante as aulas, baseada nas fases 

da Engenharia Didática; instrumento de pesquisa que se mostrou fundamental ao longo de 

todo o processo. 

Os resultados demonstram ainda que a metodologia PI contribuiu para o 

desenvolvimento dos alunos no que tange as suas capacidades de raciocínio lógico e abstrato 

bem como sua aprendizagem colaborativa; habilidades que irão melhor equipá-los para suas 

carreiras profissionais. Isso está em contraste com o registro das abordagens tradicionais para 

a educação que muitas vezes consideram os estudantes como receptores passivos de 

conteúdos infundidos. 

Em relação a implementação da metodologia Seminário, os grupos mostraram-se 

interessados e motivados durante todo o desenvolvimento das atividades. Em geral, os 

discentes participaram ativamente das apresentações dos demais colegas, demonstraram 

envolvimento e cooperação em trabalho de equipe e expressaram autoconfiança e 

desenvoltura durante as apresentações orais. Isso desenvolveu nos estudantes competências 

relacionadas com o trabalho em grupo, comunicação, organização e exposição de ideias. 

A estratégia Seminário também contribuiu para o amadurecimento dos estudantes, 

aprimorando um pensamento reflexivo, criativo e crítico; aptidões essas que beneficiarão seus 

estudos acadêmicos e posteriormente suas carreiras profissionais. Ademais, a iniciativa de 
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conectar a teoria e a prática durante essa metodologia proporcionou uma melhor compreensão 

dos conceitos abstratos da Álgebra Linear, e assim, tornou-se mais atrativa a aprendizagem. 

Pelos resultados obtidos no pré-teste, os discentes apresentaram um déficit muito 

grande inerente as habilidades preliminares ao estudo da Álgebra Linear. Nesse sentindo, 

como já previsto na matriz curricular da disciplina, foi realizada uma revisão de tais conceitos 

utilizando a metodologia PI. Depois desse período, o mesmo teste foi administrado, no qual 

apresentou diferença significativa com relação ao pré-teste. Esse resultado considerável 

sugere como a metodologia influenciou positivamente na retenção desses conteúdos.  

Os resultados das duas provas evidenciam o bom desempenho dos alunos, tanto 

nos problemas conceituais quanto nos problemas numéricos. Isso induz que a metodologia 

adotada também mostrou-se eficiente acerca da sedimentação dos conceitos mais avançados 

da AL. 

Os quizzes, bem como as atividades de leitura, incentivaram os discentes ao 

estudo contínuo da disciplina e nos possibilitaram detectar as principais dúvidas dos alunos 

relacionadas aos conteúdos. 

Em geral, o desempenho acadêmico da turma foi consideravelmente satisfatório, 

isso sugere que o método proposto teve um impacto muito positivo na apreensão dos 

conceitos abstratos da Álgebra Linear, e consequentemente, no aumento da taxa de aprovação. 

Em adição, os dados indicam que a metodologia pode contribuir na redução da taxa de evasão 

da disciplina, podendo até mesmo influenciar positivamente a permanência do aluno no curso 

(ETKINA; VAN HEUVELEN, 2003; FELDER, R.; FELDER, G.; DIETZ, 1998). 

Em resposta ao questionário SEEQ, a expressa maioria dos estudantes 

consideraram muito positiva a implementação da metodologia e dos métodos avaliativos. Um 

dos aspectos mais destacados pelos alunos foi o encorajamento, capitalizado pelo modo como 

o professor conduziu a disciplina, a participarem ativamente das aulas e a aprenderem os 

conteúdos, dentro e fora de sala de aula. 

Isso demonstra a influência positiva da metodologia no comprometimento ativo 

dos discentes no processo de ensino-aprendizagem antes, durante e depois da aula, que pode 

ser conferido via todos resultados quantitativos obtidos em nossa pesquisa. Nesse sentido, a 

visão do discente corrobora com a eficácia da metodologia proposta. 

Em adição, os estudantes declararam concordar com a relevância do material 

didático em apoio ao desenvolvimento das atividades propostas. Perante as respostas sobre as 

atividades de leitura, os alunos reportaram que o material oferecido era muito resumido e que, 

algumas vezes, houve a necessidade de consultar em outras fontes de pesquisa para responder 
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as atividades. Embora o objetivo original desse material seja apenas oferecer um guia de 

estudo para os alunos, a reação dos discentes nos conduz a reflexão e, em um futuro oportuno, 

pretendemos revisitar o tema. Não obstante, podemos concluir que, em geral, o material 

elaborado foi considerado valioso durante todo o processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina.  

De forma a apoiar e respaldar o nosso estudo, avaliamos o impacto da aplicação 

da metodologia proposta na disciplina de Álgebra Linear sobre a percepção dos estudantes e 

de sua aprendizagem, em comparação com a do método de aula tradicional. Os resultados dos 

instrumentos do estudo para avaliar o conhecimento prévio dos alunos, o desempenho das 

provas, e percepções de qualidade de ensino foram examinados através de um grupo 

experimental e duas turmas de grupo de controle. Tal como é documentado no Capítulo 8, o 

método de ensino adotado evidenciou vantagens significativas em relação ao método 

tradicional, em várias áreas, particularmente em estimular a participação ativa do aluno no 

ambiente de aprendizagem, um ingrediente chave para o sucesso acadêmico. 

Em síntese, o desenvolvimento teórico e prático de um pacote metodológico, 

edificado por meio de uma combinação da Peer Instruction e da estratégia Seminário, apoiado 

pela Engenharia Didática e vinculado a métodos avaliativos, mostrou-se eficiente no ensino e 

aprendizagem da Álgebra Linear em cursos de engenharia. Os alunos lograram êxito na 

fixação e absorção dos conceitos abstratos da disciplina, no aumento de suas participações 

colaborativas em sala de aula e no incremento dos aspectos motivacionais. O engajamento 

extraclasse, que completa a lista de objetivos primários da metodologia adotada, foi bastante 

efetivo, incidindo em maior responsabilidade do discente por sua própria aprendizagem. A 

metodologia demonstrou-se eficaz no imbricamento natural do ensino-aprendizagem-

avaliação no processo cooperativo “online” e na redução do índice de reprovação e evasão da 

disciplina. 

Assim sendo, acreditamos que o uso integrado dessa combinação metodológica é 

estimulante, promissora e inovadora. Favorece uma rica experiência de ensino e 

aprendizagem para o aluno da disciplina de Álgebra Linear no curso de Engenharia, e sua 

dinâmica e eficiência torna-se bastante gratificante para o instrutor.  

É importante sobrelevar que parte do sucesso de qualquer metodologia ativa está 

diretamente ligado à postura e mediação do docente em sala de aula como também em todo 

processo. Valorizar a ação discente em sala de aula, incentivar o aprendizado colaborativo e a 

auto-aprendizagem, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, crítico e criativo, são ações 

do docente que fomentam condições ideias aos estudantes  para atingirem êxito em suas 
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carreiras acadêmicas e profissionais. Assim sendo, o professor exerce indiscutivelmente um 

papel fundamental para o ensino da Álgebra Linear na educação da engenharia moderna. 

Contudo, primeiramente, o professor deve se inteirar e se convencer da importância de sua 

mudança de postura diante da nova realidade. Por outro lado, as instituições de ensino devem 

estimular e dar plenas condições aos docentes para a realização de seu ofício sob essa nova 

perspectiva. 

Analisar os resultados de um experimento significa também perceber as 

fragilidades desse processo. Nesse aspecto, a implementação da metodologia inicialmente nos 

gerou uma grande sobrecarga de trabalho. No entanto, uma vez que todo o material didático 

da AL foi elaborado, ofertas futuras dessa disciplina exigirá substancialmente menos tempo 

de preparação de aula e as atividades de classe podem ser reutilizadas, recicladas ou 

reajustadas de ano para ano. Em particular, nosso material está a inteira disposição para o 

docente interessado em utilizar em sua sala de aula, fazendo, se necessário, uma adequação 

para sua realidade. 

Vale salientar que uma adaptação em uma das etapas da metodologia PI foi 

necessária. Para a nossa realidade local, não teríamos tempo suficiente de analisar as 

atividades de leitura para o ajuste do plano da aula seguinte. Dessa forma, nos valemos das 

fases análise à priori e análise à posteriori da metodologia ED, onde preparávamos as aulas 

baseadas em nossa própria experiência e dos possíveis questionamentos das atividades de 

leitura. Isso nos permitia coletar as questões somente no início dessas aulas e analisá-las a 

posteriori com mais tranquilidade e eficiência. Em seguida, confrontávamos com nossa 

previsão. Pelos resultados obtidos, essa adaptação mostrou-se essencial e eficiente para nosso 

propósito. Portanto podemos alegar que a inclusão da metodologia ED no método PI 

enriqueceu e fortaleceu à estratégia adotada.  

Os resultados apresentados demonstram que a metodologia proposta foi de 

extrema valia para a disciplina de Álgebra Linear e capitalizam indícios de sua eficiência para 

ministrar qualquer turma com grande quantidade de alunos do ciclo básico das engenharias. 

De fato, conseguimos, com alguns ajustes, organizar e administrar as aulas, cobrir todo 

conteúdo programático, produzir ricos debates durante as aulas e ainda acompanhar o 

progresso do alunado. O êxito de sua implementação não está vinculado à peculiaridades da 

AL; portanto esse pacote metodológico pode ser potencialmente estendido para as demais 

disciplinas do ciclo básico dos cursos de engenharia ou de qualquer outro curso. Entretanto, 

em nossa particular opinião, outras metodologias ativas, com foco em projetos de pesquisa, 

poderiam ser imersas no ensino das disciplinas do ciclo profissional, uma vez que os discentes 
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já estariam mais maduros e independentes o suficiente para adquirir seus novos 

conhecimentos. 

Como perspectiva de continuação do nosso trabalho, planejamos aprimorar e 

enriquecer o material didático, levando em consideração as sugestões e críticas construtivas 

por parte dos discentes. Pretendemos incluir mais demonstrações das propriedades e teoremas, 

soluções de exemplos e problemas práticos no material de leitura, além disso, elaborar lista de 

exercícios numéricos e colher suas soluções como forma de incentivar mais ainda o estudo 

contínuo da disciplina. Ademais, intencionamos produzir questões conceituais mais dentro da 

margem considerada ideal pela metodologia PI (30%-70% de acertos na primeira votação), 

como também questões mais desafiadoras (inferiores a 30%) a fim de promover e instigar 

ricos e profundos debates em sala de aula.  

Por intermédio da eficiência da metodologia adotada, respaldada pelos resultados 

aqui presentes, pretendemos estimular a instituição de ensino em investir no sistema clickers, 

para oportunizar mais exatidão e agilidade na contagem das respostas dos alunos, e em 

monitores dentro da sala de aula, para apoiar o professor durante as discussões entre pares. 

Esses dois investimentos conjuntamente podem promover ao professor mais tempo a dedicar 

à aula em si, aos debates, aos registros das atividades em geral, e principalmente à avaliação 

dos discentes. 

Em linhas gerais, tencionamos implementar a metodologia proposta na disciplina 

de Álgebra Linear com sua respectiva adaptação para os demais cursos de engenharia da 

UFC, tendo como foco uma análise mais voltada ao combate a redução da taxa de reprovação 

e evasão da disciplina.  

Em perspectiva de longo prazo, propomos estender esse pacote metodológico para 

outras disciplinas do ciclo básico dos cursos de engenharia, afim de estimular alunos mais 

motivados, disciplinados e responsáveis por sua própria aprendizagem. Adquirindo essas 

competências e uma aprendizagem mais significativa dos conteúdos, o alunado se tornará 

mais maduro e capaz de enfrentar as dificuldades do ambiente acadêmico e posteriormente  

do mercado de trabalho. Ademais, essa promissora metodologia pode contribuir com a 

redução do índice de reprovação e evasão do curso. 
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APÊNDICE A – PRÉ-TESTE (TESTE DIAGNÓSTICO) 

	  

Classifique cada afirmação abaixo como V(verdadeiro), F(falso), DC(desconhece o 
conteúdo), NE(nunca estudou), ou NC(não consegue resolver mesmo já tendo visto o 
conteúdo). 

 

1. (   ) A transposta de uma matriz triangular inferior  é uma matriz triangular inferior. 

2. (   ) O produto das matrizes A(2 x 3) e B(3 x 2) é uma matriz quadrada 2 x 2. 

3. (   ) Se uma matriz quadrada C é tal que C2-C=0, então C C-‐1 =0. 

4. (   ) Se A é uma matriz invertível, então A-1= I
A

 , onde I é a matriz identidade. 

5. (   ) det AB = det BA , onde A e B são matrizes quadradas. 

6. (  ) Um sistema de duas equações e duas incógnitas não tem solução quando os 

gráficos dessas equações são retas paralelas. 

7. (   ) Um sistema linear de 3 equações e 5 incógnitas tem solução. 

8. (   ) O comprimento de todo vetor é um número positivo. 

9. (   ) A interseção entre dois planos é uma reta. 

10. (   ) A interseção entre três planos não pode ser um único ponto. 
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APÊNDICE B – QUIZZES 

Quiz 1 

1- Sejam 𝐴 = 1 4 0
1 −3 1  e 𝐵 =

1 −1
−1 1
5 0

. Determine se possível, 

a) 𝐴𝑥𝐵 

b) 𝐵𝑥𝐴 

2- Determine os valores de 𝑎 e 𝑏 para que o sistema seja impossível usando a eliminação de 
Gauss: 

𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 𝑏
𝑥 − 𝑦 + 0𝑧 = 4
𝑎𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 6

 

Quiz 2 

1- A reta 𝑟 passa pelo ponto 𝑄 = (1,−1,1) e tem vetor diretor  𝑑 = (2, 3,−1). Se  𝑃 é o plano 
de equação 2𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 1, então 𝑟 e 𝑃 são paralelos, perpendiculares ou nenhum desses 
dois? 

2- Escreva uma equação na forma normal para o plano que passa pelo ponto 𝑃 = (0,−2,5) e 
é paralelo ao plano de equação geral 6𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = 3. 

Quiz 3 

Pós-teste 

Quiz 4 

1- Determine se 𝑊 = 𝑎 𝑏
𝑏 2𝑎  é um subespaço de 𝑀!!. 

2- Determine se o conjunto 𝑥, 2𝑥 − 𝑥!, 3𝑥 + 2𝑥!  é LI ou LD. 

Quiz 5 

1- Qual é a dimensão do subespaço vetorial 𝑊 de 𝑃! formado pelos polinômios em 𝑃!tais que 
𝑝 1 = 0? Encontre uma base de 𝑊 (Prove). 
2- a) Encontre a TL em 𝑅! que é a contração de razão 𝑘 = !

!
. 

b) Encontre a TL em 𝑅! que é a projeção ortogonal sobre o eixo y. 
c) Encontre a matriz canônica da composição da TL do item (b) seguida da TL do item (a). 
Sugestão: Interprete geometricamente. 

Quiz 6 

1- Seja 𝑊 = 𝑥,𝑦 ; 2𝑥 − 𝑦 = 0 . Encontre uma base de 𝑊!. 

2- Seja 𝐴 =
1 𝑘 0
0 2 0
0 0 1

. Ache todos os valores reais de 𝑘 para os quais 𝐴 é diagonalizável. 
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APÊNDICE C – PROVAS 

 

Avaliação Parcial I 
 
1- Seja 𝐴𝑥 = 𝑏 um sistema de 𝑛 equações lineares e  𝑛 incógnitas e suponha que 𝑥! e 𝑥! são 
ambas soluções e 𝑥! ≠ 𝑥! . 
a) Quantas soluções tem o sistema? Explique. 
b) A matriz 𝐴 é não singular? Explique. 
 
2- Determine quais dos conjuntos 𝑊 abaixo são subespaços de 𝑉. Justifique sua resposta. 
a) 𝑉 = 𝑃!, 𝑊 = {𝑝 𝑥 = 𝑎! + 𝑎!𝑥 + 𝑎!𝑥! + 𝑎!𝑥!;   𝑎! = 0}. 
b) 𝑉 = 𝑀!!; 𝑊 = {𝐴  em  𝑀!!;   𝐴! = −𝐴} 
 
3- O conjunto de todos os pares (𝑥,𝑦)  de números reais com as operações  
𝑥!,𝑦! + 𝑥!,𝑦! = (𝑥! + 𝑥!,𝑦!+𝑦!) e 𝑘 𝑥,𝑦 = 2𝑘𝑥, 2𝑘𝑦  

é um espaço vetorial? Justifique sua resposta. 
4- Classifique cada afirmação abaixo como V(verdadeiro) ou F(falso). Justifique sua resposta 
(Se for verdadeira, cite fatos apropriados ou teoremas. Se for falsa, explique por que ou dê 
contraexemplo que mostre por que a afirmação é falsa). 
i. (  ) Se 𝑑𝑒𝑡 𝐴 = 0, então o sistema homogêneo 𝐴𝑥 = 0 tem infinitas soluções. 
ii. (  ) Se 𝐴𝐵 = 𝑂, então 𝐴 = 0  ou   𝐵 = 0. (𝐴  e  𝐵 matrizes quadradas). 
iii. (  ) Se  𝒓 é um plano e 𝒃 uma reta não perpendicular a  𝒓, então existe somente um plano 

passando por 𝒃 e perpendicular a 𝒓.  
iv. (  ) Se 𝑘𝑢 = 𝑘 𝑢  para todo vetor 𝑢 ≠ 0, então 𝑘 ≥ 0. 
 
5- Considere o seguinte sistema linear de equações 
 

𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 8
−𝑥 − 2𝑦 + 3𝑧 = 1
3𝑥 − 7𝑦 + 4𝑧 = 10

 

 
Julgue os itens, justificando sua resposta: 
a) (  ) O sistema é indeterminado. 
b) (  ) x = 2, y = 2 e z = 2 é solução do sistema. 
c) (  ) O sistema possui uma e somente uma solução. 
d) (  ) Se z = 1, então x = 2 e y = 4. 
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Avaliação Parcial II 

1- Dados 𝑣! = (1,1,1) e 𝑣! = (3,−1,4): 

a) 𝑣! e 𝑣! geram 𝑅!? Explique. 

b) Seja 𝑣! um terceiro vetor em 𝑅! e seja 𝑉 = 𝑣!, 𝑣!, 𝑣! .  Que condições mínimas devem 
satisfazer 𝑉 para que 𝑣!, 𝑣!  e  𝑣! formem uma base para o 𝑅!? 

c) Encontre um terceiro vetor 𝑣! que estenderá o conjunto {𝑣!, 𝑣!} para uma base para o 𝑅!. 

2- Considere a transformação linear 𝑇:𝑀!! → 𝑅! dada por 𝑇 𝑎 𝑏
𝑐 𝑑 = (𝑎 + 𝑏, 𝑐 − 𝑑, 2𝑎). 

a) Determine uma base da imagem de T.  
b) T é injetora? Justifique. 
 
3- Encontre a matriz 𝑇 𝒞←ℬ da transformação linear 𝑇:𝒫! → 𝒫! definida por 𝑇 𝑎 + 𝑏𝑥 =
𝑏 − 𝑎𝑥 em relação às bases ℬ = 1+ 𝑥, 1− 𝑥  e  𝒞 = {1, 𝑥}. 

4- Classifique cada afirmação abaixo como V(verdadeiro) ou F(falso). Justifique sua resposta 
(Se for verdadeira, cite fatos apropriados ou teoremas. Se for falsa, explique por que ou dê 
contraexemplo que mostre por que a afirmação é falsa). 

i. ( ) Seja 𝐸 um espaço vetorial de dimensão 25, 𝑆 um subconjunto de 21 vetores linearmente 

independentes em 𝐸. Então, 𝑆 contém uma base de 𝐸. 

ii. ( ) Se T:𝑅3 → 𝑅! é a projeção ortogonal sobre o plano xy, então a matriz canônica de T é 

dada por 
1 0 0
0 1 0
0 0 0

. 

iii. (  ) Se T:𝑅3 → 𝑅! é um operador linear e se a imagem de T é uma reta pela origem, então o 

núcleo de T é uma reta pela origem. 

iv. ( ) Um conjunto linearmente dependente de vetores em um espaço com produto interno 

não pode ser ortonormal. 

v. (  ) Se 𝑄!  𝑒  𝑄! são matrizes ortogonais, então 𝑄!𝑄! também é uma matriz ortogonal. 

 

5- Construa uma base ortonormal para 𝑉 = 𝑅! com produto interno definido por < 𝑢, 𝑣 >=
𝑢!𝑣! + 2𝑢!𝑣! + 3𝑢!𝑣!, aplicando o processo de Gram-Schmidt para a base 
1,1,1 , 1,1,0 , 1,0,0 . 

	  

	  



 
	  

146	  

APÊNDICE D – SEEQ (STUDENT’S EVALUATION OF QUALITY) 

 
Use a seguinte opções para avaliar as primeiras 29 assertivas: (Discordo totalmente, Discordo 
parcialmente, Neutro, Concordo parcialmente, Concordo totalmente): 
 
1 Você considera a disciplina intelectualmente desafiadora e estimulante.  
2 Você aprendeu algo que você considera pertinente.    
3 Seu interesse sobre o conteúdo cresceu como consequência da disciplina.  
4 Você aprendeu e compreendeu os conteúdos da disciplina do curso.  
5 O professor mostra entusiasmo ao ministrar a disciplina.    
6 O professor foi dinâmico e energético na condução da disciplina.   
7 O professor melhora a apresentação do conteúdo com senso de humor.  
8 O estilo de apresentação do professor ajuda o interesse durante a aula.  
9 A explicação do professor é clara.      
10 Os materiais da disciplina foram bem preparados e cuidadosamente transmitidos.  
11 Os objetivos propostos estão de acordo com o que foi ensinado durante a disciplina. 
12 O professor deu leituras que facilitaram a obtenção de notas de aula.  
13 Os estudantes são encorajados a participarem das discussões em sala de aula. 
14 Os estudantes são convidados a compartilhar suas ideias e conhecimento.  
15 Os estudantes são encorajados a perguntar e dar respostas-chaves a questionamentos. 
16 Os estudantes são encorajados a expor suas próprias ideias/questionamentos ao professor. 
17 O professor foi amigável na relação com cada estudante.    
18 O professor faz com que o aluno se sinta confortável em procurar sua ajuda extraclasse. 
19 O professor tem interesse genuíno em relação a cada estudante.   
20 O professor se mostra disponível no horário da aula e após a aula.   
21 O professor relaciona as implicações do conteúdo com várias teorias.  
22 O professor apresenta um background ou ideias/concepções originais desenvolvidas em classe. 
23 O professor apresenta seu ponto de vista quando julga adequado.   
24 O professor comenta adequadamente as pesquisas atuais desenvolvidas na área de estudo. 
25 Há a disponibilidade das correções das avaliações/trabalhos de forma adequada.  
26 Os métodos de avaliação do estudante são justos e apropriados para a disciplina.  
27 As avaliações/materiais para os testes são trabalhados pelo professor.  
28 Requer a leitura de textos que estão disponíveis.    
29 Leituras, trabalhos de casa, etc., contribuem para a apreciação e compreensão do conteúdo. 
30 Comparado com outras disciplinas do curso, esta disciplina é (1- Muito leve ... 3-Moderado ... 5-

Muito pesado). 
31 Comparado com outros professores do curso, este professor é (1- Muito flexível ... 3- Moderado 

... 5- Muito exigente). 
32 Dificuldade da disciplina, comparada as demais disciplinas, é (1- Muito fácil ... 3- Moderado ... 5- 

Muito difícil). 
33 Trabalho de casa da disciplina, comparado as outras disciplinas, é (1- Muito leve ... 3- Moderado 

... 5- Muito pesado). 
34 O ritmo da disciplina é (1- Muito devagar ... 3- Ideal ... 5- Muito rápido). 
35 Horas por semana disponibilizadas para o estudo extraclasse 1) 0-2; 2) 2-5; 3) 5-7; 4) 7-12; 5) 

Acima de 12. 
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APÊNDICE E – MATERIAIS DE LEITURA 

 
MATRIZ 

 

Introdução 

O crescente uso dos computadores tem feito com que a teoria das matrizes seja cada vez mais 
aplicada em áreas como Economia, Engenharia, Matemática, Física, dentre outras. Vejamos 
um exemplo. 

A tabela a seguir representa o número de transistores e o número de alto-falantes usados para 
montar três modelos de aparelhos de TV 

  
 Modelo A Modelo B Modelo C 

N° de transitores 13 18 20 
N° de alto falantes 2 3 4 

Se quisermos saber número de transitores para montar o modelo B, basta procurar o número 
que fica na primeira linha e na segunda coluna da tabela. 

Vamos agora considerar uma tabela de números  dispostos em linhas e colunas, como no 
exemplo acima, mas colocados entre parênteses ou colchetes: 

13 18 20
2 3 4  ou 13 18 20

2 3 4  

 

Representação Algébrica 

Utilizamos letras maiúsculas para indicar matrizes genéricas e letras minúsculas 
correspondentes para os elementos. Algebricamente, uma matriz pode ser representada por: 
 

𝑎!! ⋯ 𝑎!!
⋮ ⋱ ⋮

𝑎!! ⋯ 𝑎!"
  com  𝑚  e  𝑛   ∈ ℕ∗ 

 

Pode-se abreviadamente representar a matriz acima por 𝐴   =    (𝑎!")𝑚  𝑥  𝑛 

𝑎!"   = i – linha;  j – coluna 

𝑎!" = 4 (lê-se: a dois três é igual a 4)  

(na tabela significa que o número de alto falantes para montar o modelo C é 4) 
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Tipos de matrizes  

Algumas matrizes, por suas características, recebem denominações especiais. 

Matriz linha: matriz do tipo 1 x n, ou seja, com uma única linha. Por exemplo, a matriz A 
=[3 6 -1 2 5], do tipo 1 x 5.   

Matriz coluna: matriz do tipo m x 1, ou seja, com uma única coluna. Por exemplo, 
2
3
−1

, do 

tipo 3 x 1 

Matriz quadrada: matriz do tipo n x n, ou seja, com o mesmo número de linhas e colunas; 

dizemos que a matriz é de ordem n. Por exemplo, a matriz 𝐴 = 1 4
2 2  é do tipo 2 x 2, isto é, 

quadrada de ordem 2.  
Numa matriz quadrada definimos a diagonal principal e a diagonal secundária. A principal é 
formada pelos elementos aij tais que i = j. Na secundária, temos i + j = n + 1. 

Matriz nula: matriz em que todos os elementos são nulos; é representada por 0m x n.  

Por exemplo, 0!!! =
0 0
0 0
0 0

 

Matriz diagonal: matriz quadrada em que todos os elementos que não estão na diagonal 

principal são nulos. Por exemplo, 𝐴!!! =
2 0 0
0 5 0
0 0 8

.  

Matriz identidade: matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são 
iguais a 1 e os demais são nulos; é representada por In, sendo n a ordem da matriz. Por 

exemplo, 𝐼!!! =
1 0
0 1 .  

Matriz triangular superior: matriz quadrada onde 0aij =  para i > j. Por exemplo,  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=
100
270

091
A . 

Matriz triangular inferior: matriz quadrada onde 0aij =  para i < j. Por exemplo, 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
=

1002
0934
0056
0001

C  
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Matriz transposta: matriz At  obtida a partir da matriz A trocando-se ordenadamente as 
linhas por colunas ou as colunas por linhas. Desse modo, se a matriz A é do tipo m x n, At é 
do tipo n x m. 

Por exemplo: 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

7
4
1

8
5
2

A   a sua transposta é ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

7
8

4
5

1
2

At  

Matriz simétrica: matriz quadrada de ordem n tal que A = At . Por exemplo, 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
−
−

=
571
720
103

A  

Matriz oposta: matriz -A obtida a partir de A trocando-se o sinal de todos os elementos de A. 

Por exemplo, ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−−

−
=−⇒⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
=

52
01

52
01

AA . 

Matriz elementar: matriz obtida por meio de operações elementares nas linhas de uma 
matriz identidade. 

Observação: Chamamos de operações elementares nas linhas de uma matriz, às seguintes 
operações: 
i) a troca da ordem de duas linhas da matriz; 
ii) a multiplicação uma linha da matriz por uma constante diferente de zero; 
iii) a substituição uma linha da matriz por sua soma com outra linha multiplicada por uma 
constante diferente de zero. 

Por exemplo, considere a matriz identidade 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1000
0100
0010
0001

I . Então as matrizes 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1000
0100
0050
0001

E1 , 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

1000
0001
0010
0100

E2  são matrizes elementares obtidas de I, pela 

aplicação de uma única operação elementar em suas linhas. Se iL  representa a i-ésima linha 
de I, então, estas matrizes foram obtidas da seguinte maneira:  
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⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1000
0100
0010
0001

⇒
⋅= 22 5 LL

 

1

1000
0100
0050
0001

E=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1000
0100
0010
0001

⇒
↔ 31 LL

 

2

1000
0001
0010
0100

E=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

 

 

Operações com matrizes 

Igualdade de matrizes: Duas matrizes, A e B, do mesmo tipo m x n, são iguais se, e somente 
se, todos os elementos que ocupam a mesma posição são iguais: 

𝐴 = 𝐵⇔ 𝑎!" = 𝑏!"   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑡𝑜𝑑𝑜  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚  𝑒  1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. 

Por exemplo, se 𝐴 = 1 4
2 𝑎 ,𝐵 = 1 𝑏

2 5  e 𝐴 = 𝐵, então 𝑎 = 5 e 𝑏 = 4. 

Adição e Subtração: a adição e subtração de duas matrizes do mesmo tipo é efetuada 
somando-se ou subtraindo-se os seus elementos correspondentes. Definidas como C=A+B, 
assim 𝑐!" = 𝑎!" + 𝑏!" para adição e de modo análogo para subtração C=A-B, então 𝑐!" =
𝑎!" − 𝑏!" . 

Por exemplo, 𝐴 + 𝐵 = 1 4
2 2 + −2 0

1 3 = −1 4
3 5  e 𝐴 − 𝐵 = 3 4

1 −1  

Propriedades da adição: 
-Comutativa: A + B = B + A 
-Associativa: A + (B + C) = (A + B) +C 
-Elemento Neutro: A + 0 = A 
-Elemento Oposto: A + (-A) = 0 
 

Multiplicação de um número real por uma matriz: Para multiplicar um número real por 
uma matriz multiplicamos o número por todos os elementos da matriz, e o resultado é uma 
matriz do mesmo tipo, isto é, um elemento qualquer da matriz 𝐶 = 𝑘.𝐴, será 𝑐!" = 𝑘.𝑎!" para 
todo  𝑖 ∈ {1,2,… ,𝑚} e 𝑗 ∈ {1,2,… ,𝑛}, onde   𝑘 ∈ 𝑅. 

Por exemplo, ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

450
123

A , ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−
=

12150
369

450
123

.3A3  
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Propriedades: Sendo A e B matrizes do mesmo tipo (  𝑚  𝑥  𝑛) e 𝛼 e 𝛽 números reais 
quaisquer, valem as seguintes propriedades: 
-Associativa: 𝛼  . (𝛽  𝐴)   =    (𝛼  𝛽)  .𝐴  
-Distributiva de um número real em relação à adição de matrizes: 

𝛼. (𝐴  +   𝐵)   =   𝛼  𝐴  +   𝛼  𝐵  
-Distributiva de uma matriz em relação à adição de dois números reais: 

(𝛼  +   𝛽)  .𝐴   =   𝛼  𝐴   =   𝛽  𝐴  
-Elemento neutro: 𝛼  𝐴   =   𝐴, para 𝛼   = 1, ou seja, 𝐴 = 𝐴 
    
Multiplicação de matrizes: O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio 
do produto dos sus respectivos elementos. 
Assim, o produto das matrizes A = (aij) m x p  e B = ( bij) p x n é a matriz C = (cij) m x n em que 
cada elemento cij é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da 
i-ésima linha de A pelos elementos da j-ésima coluna B, ou seja, 

nm
]c[CBA ij ×

==⋅ , onde 

∑
=

⋅=⋅++⋅+⋅+⋅=
p

1k
kjijnjinj33ij22ij11iij baba.....bababac  

Exemplo: 
3x2232

121
A ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

=  e 

2x3
12

41
32

B
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−=  

A matriz existe, pois o número de coluna de A é igual o número de linha da B. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−−+−−+
−+++−+

=
1.24.33.22.21.32.2
1.1423.12.11.22.1

C ⇒
2x2203

102
C ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

=  

 
Propriedades da multiplicação:  
- Distributiva: A.(B + C) = A.B + A.C 
- Associativa: A.(B.C) = (A.B).C 
- Elemento neutro: A. In = A, sendo In a matriz identidade de ordem n. 

Obs: A multiplicação de matrizes não é comutativa, ou seja, 𝐴.𝐵 ≠ 𝐵.𝐴, em geral. 

 
Propriedades da transposta: 

tt BABA =⇔=  

( ) AA tt =  

( ) tt A.kA.k = (k real) 

( ) ttt BABA +=+  

( ) ttt A.BB.A =  ( no produto de A.B, inverte a ordem) 
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Exercício: As quantidades das vitaminas A, B e C obtidas em cada unidade dos alimentos I e 
II são dadas na tabela:  

 A B C 
Alimento I 4 3 0 
Alimento II 5 0 1 

 
a) Se ingerirmos 5 unidades do alimento I e 2 unidades do alimento II, quanto consumiremos 
de cada tipo de vitamina? 
b) Se o custo dos alimentos depender somente do seu conteúdo vitamínico e soubermos que 
os preços por unidade de vitamina A, B e C são respectivamente, 1,5, 3 e 5 u.c.p., quanto 
pagaríamos pela porção de alimentos indicada anteriormente? 
 

 

Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear  
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SISTEMAS LINEARES 

 

Introdução  

Um dos mais importantes problemas da matemática é o da resolução de um sistema de 
equações lineares. Os sistemas lineares aparecem em aplicações em áreas como economia, 
genética, física, engenharia, eletrônica, dentre outras. 

 

Equação linear 

Uma equação linear é uma equação da forma: 

a1x1 + a2x2+ a3x3 + ... + anxn = b 

em que a1, a2, a3, ... , an são números reais, que recebem o nome de coeficientes das 
incógnitas de x1, x2,x3, ... , xn, e b é um número real chamado termo independente ( quando 
b=0, a equação recebe o nome de linear homogênea). 

Exemplos de equações lineares: 

a) 𝑥! + 4𝑥! − 3𝑥! = 7;    b) −6𝑥 + 2𝑡 = 7𝑦 − 2;   c) 2𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 0 (homogênea) 

Exemplos de equações não lineares: 

a) 𝑥! + 2𝑦 = 3  b) 𝑥 + 2𝑦 = 𝑧  

  

Sistemas Lineares 

Um sistema linear de m equações e n incógnitas é um sistema da forma 

 

no qual os 𝑎!"    e 𝑏!" são todos números reais. 

A solução de um sistema linear é a n-upla de números reais ordenados (x1, x2, x3,...,xn) que é, 
simultaneamente, solução de todas as equações do sistema. 
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Sistema 2x2 

Examinemos geometricamente um sistema da forma 

𝑎!!𝑥! + 𝑎!"𝑥! = 𝑏!
𝑎!"𝑥! + 𝑎!!𝑥! = 𝑏!

 

Cada equação pode ser representada graficamente por uma linha no plano. O par ordenado 
(𝑥!, 𝑥!) será uma solução do sistema se e somente se pertencer às duas linhas. 

Exemplo: Resolvendo os sistemas de equações lineares abaixo, 

a) 𝑥! − 𝑥! = 1
𝑥! + 𝑥! = 3           b)   𝑥! − 𝑥! = 1

𝑥! − 𝑥! = 3             c) 𝑥! − 𝑥! = 2
2𝑥! − 2𝑥! = 4 

observamos que as duas linhas do sistema a) se interceptam no ponto (2,1), assim (2,1) é a 
única solução de a). No sistema b) as duas linhas são paralelas, então esse sistema não tem 
solução, ou seja, é impossível. As duas equações no sistema c) representam a mesma linha, 
portanto qualquer ponto nessa linha será uma solução do sistema, ou seja, o sistema tem 
infinitas soluções. (Ver figura abaixo). 

 

 

       a)   b)   c) 

Em geral, um sistema de equações lineares com coeficientes reais pode ser classificado como: 

 a) possível e determinado (solução única); 
 b) possível e indeterminado (infinitas soluções); 
 c) impossível (não tem solução). 

 

Matrizes associadas a um sistema linear 

Há duas matrizes importantes associadas a um sistema linear: A matriz dos coeficientes que é 
a formada pelos coeficientes das incógnitas do sistema e a matriz completa (aumentada) que é 
composta pelos coeficientes acrescentada de uma coluna extra que contém os termos 
constantes. 

Para o sistema, 

−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

x

y

−4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

x

y

−3 −2 −1 1 2 3 4

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

x

y
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a matriz dos coeficientes é: 

 

e a matriz completa é: 

 

Sistemas homogêneos 

Um sistema é homogêneo quando todos os termos independentes da equações são nulos: 

 

Exemplo: 

 

A n-upla (0, 0, 0,...,0) é sempre solução de um sistema homogêneo com 𝒏  incógnitas e recebe 
o nome de solução trivial. Quando existem, as demais soluções são chamadas não-triviais. 

Teorema: Um sistema homogêneo 𝑚𝑥𝑛 de equações lineares tem uma solução não trivial se 
𝑛 > 𝑚. 

 

Sistemas Equivalentes 

Definição: Dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto solução. 

Por exemplo, dados os sistemas: 
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e     

verificamos que o par ordenado (x, y) = (1, 2) satisfaz ambos e é único. Logo, S1 e S2 são 
equivalentes: S1 ~ S2. 

Propriedades: 

a) Trocando de posição as equações de um sistema, obtemos outro sistema equivalente. 
b) Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número K (K IR*), 
obtemos um sistema equivalente ao anterior. 
c) Adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação desse mesmo 
sistema por um número k ( K IR*), obtemos um sistema equivalente ao anterior. 

Exemplo: Dado o sistema 
𝑥 + 2𝑦 = 6    (I)
𝑥 − 𝑦 = 3            (II)  . 

Substituindo a equação (II) pela soma do produto de (II) por -1 com (I), obtemos os sistemas 
equivalentes: 

𝑥 + 2𝑦 = 6    
𝑥 − 𝑦 = 3        (−1)⟹

𝑥 + 2𝑦 = 6
−𝑥 + 𝑦 = −3   ⟹

𝑥 + 2𝑦 = 6
3𝑦 = 3  

 

SOLUÇÕES DE EQUAÇÕES LINEARES(SEL) 

Sistemas escalonados 

Um sistema linear pode ser resolvido efetuando-se operações sobre a matriz completa. 
Correspondendo às três operações utilizadas para obter sistemas equivalentes, as operações 
sobre linhas podem ser aplicadas à matriz completa. 

Definição: As seguintes operações elementares com as linhas podem ser realizadas em uma 
matriz: 

a) trocar a ordem de duas linhas 
b) multiplicar uma linha por uma constante não nula  
c) somar um múltiplo de uma linha com outra linha. 

 
Notação: 

a) 𝐿! ↔ 𝐿! significa trocar as linhas 𝑖 e 𝑗. 
b) 𝑘𝐿! significa multiplicar a linha 𝑖 pelo número 𝑘. 
c) 𝐿! + 𝑘𝐿! significa somar 𝑘 vezes a linha 𝑗  à linha 𝑖. 

 
O processo de aplicar operações elementares com linhas para transformar uma matriz em uma 
matriz escalonada é chamado escalonamento. 
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Para escalonar uma matriz trabalhamos coluna por coluna, da esquerda para direita e de cima 
para baixo. A estratégia é criar um elemento líder (pivô) em uma coluna e usá-lo para criar 
zeros sob ele. É conveniente transformar cada elemento líder em 1. 
 
Propriedades de uma matriz escalonada: 
 
1. Se uma linha não consistir só de zeros, então o primeiro número não-nulo da linha é um 
1(pivô). 
2. Se existirem linhas constituídas somente de zeros, elas estão agrupadas juntas nas linhas 
inferiores da matriz. 
3. Em quaisquer duas linhas sucessivas que não consistem somente de zeros, o líder da linha 
inferior ocorre mais à direita que o líder da linha superior. 
 

Exemplo: Reduza a matriz 𝐴 =
1            2              1              3
3  − 1  − 3  − 1
2            3          1          4

  à forma escalonada: 

 
1            2              1              3
3  − 1  − 3  − 1
2            3          1          4

!!⟵!!!!!!
!!⟵!!!!!!   

1            2              1              3
0  − 7  − 6  − 10
0  − 1  − 1  − 2

!!⟵
!!
! !!  

1            2              1              3
0            1              !

!
              !"

!
0  − 1  − 1  − 2

 

 
 

!!⟵!!!!!   

1            2              1              3
0            1              !

!
              !"

!

0        0          !!
!
            !!

!

  
!!⟵!!!!   

1          2            1            3
0          1            !

!
            !"

!
0          0          1          4

 

 
 

Forma escalonada reduzida por linhas (FERL): Uma matriz está na forma escalonada 
reduzida por linhas se estiver na forma escalonada e, além disso, cada coluna que contém um 
pivô tem zeros nas demais entradas.  

Assim, uma matriz em forma escalonada tem zeros abaixo de cada pivô, enquanto que uma 
matriz em forma escalonada reduzida por linhas tem zeros abaixo e acima de cada pivô. 

Exemplos: 

FERL: 
1    0    0
0    1    0
0    0    0

            FE: 
1    2    0
0    1    0
0    0    1

 

 
Método de eliminação de Gauss 

Quando uma redução por linhas é aplicada à matriz completa de um sistema de equações 
lineares, criamos um sistema equivalente que pode ser resolvido por substituição de trás para 
frente. O processo inteiro é conhecido como método de eliminação de Gauss. 
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Obs: Quando uma matriz está em forma escalonada reduzida por linhas, o procedimento é 
chamado de eliminação de Gauss-Jordan. Toda matriz tem uma única forma escalonada 
reduzida por linhas. 

Exemplo: Resolva o sistema 

 
𝑥! + 2𝑥! + 𝑥! = 3
3𝑥! − 𝑥! − 3𝑥! = −1
2𝑥! + 3𝑥! + 𝑥! = 4

 

 
A matriz completa é 

1            2              1  
3  − 1  − 3  
2          3              1

3
−1
4

 

 
Observe que essa matriz corresponde a matriz do exemplo anterior, assim 
  

1      2        1  
0      1        !

!
  

0      0      1

3
!"
!
4

 

O sistema correspondente é 
 

𝑥! + 2𝑥! + 𝑥! = 3

                          𝑥! +
!
!𝑥! =

10
7

                                            𝑥! = 4

 

 
A substituição de trás para frente nos dá 𝑥! = 4, 𝑥! = −2 e 𝑥! = 3. 
 
Aplicação: Balanceamento de Equações Químicas 

Quando uma reação química ocorre, certas moléculas (os reagentes) se combinam para formar 
novas moléculas (os produtos). Uma equação química balanceada é uma equação algébrica 
que dá o número relativo de reagentes e produtos na reação e tem o mesmo número de átomos 
de cada tipo dos lados esquerdo e direito.  
Por exemplo, sabemos que o hidrogênio reage com o oxigênio para produzir água. Mas, 
quanto de hidrogênio e de oxigênio precisamos? Se denotarmos os números de moléculas de 
H2, O2 e H2O por 𝑥,𝑦 e 𝑧, respectivamente, estaremos procurando uma equação da forma: 
 

𝑥H2 + 𝑦O2 → 𝑧H2O 
 
Como os átomos não são modificados, o número de átomos de cada elemento no inicio da 
reação deve ser igual ao número de átomos desse mesmo elemento, no fim da reação. Assim, 
 
Hidrogênio:  2𝑥 = 2𝑧 
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Oxigênio:   2𝑦 = 𝑧 
 
Portanto, as incógnitas devem satisfazer a um sistema homogêneo de duas equações lineares. 
 

2𝑥 − 2𝑧 = 0
2𝑦 − 𝑧 = 0  

A matriz completa é  
2 0 −2
0 2 −1

0
0  

Reduzindo a forma escalonada, obtemos 
1 0 −1
0 1 !!

!

0
0  

Assim, 𝑥 = 𝑧 e 𝑦 = !
!
𝑧. Para balancear a equação, precisamos encontrar soluções cujos 

valores sejam inteiros não negativos. Em particular, podemos escolher 𝑧 = 2, e assim, a 
equação química balanceada é 

2H2 + 1O2 → 2H2O 
 
Exercício: O benzeno líquido queima na atmosfera. Se um objeto frio é colocado diretamente 
sobre o benzeno, haverá condensação de água no objeto e também se formará um depósito de 
fuligem (carbono) sobre o objeto. A reação química para esta reação é de forma 
 
𝑥!C6H6 + 𝑥!O2 → 𝑥!C+ 𝑥!H2O. 
 
Encontre uma equação química balanceada para essa reação. 
 
 
Posto, Nulidade 
 
Definição: O posto de uma matriz é o número de linhas não nulas de qualquer uma de suas 
formas escalonadas por linha.  
Definição: A nulidade de uma matriz 𝐴 𝑚𝑥𝑛 é igual a 𝑛 –𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐴) 
 
Obs: Ao número de variáveis livres (nulidade) chamamos de grau de liberdade do sistema. 
 
Teorema (Rouchè-Capelli): Considere um sistema, 𝐴𝑥 = 𝑏, de 𝑚 equações e 𝑛 incógnitas. 
Suponha que 𝐴 tem posto  𝑝 e que a matriz completa tem posto 𝑞. Então: 

i. Se 𝑝 ≠ 𝑞, o sistema é impossível (sem solução). 
ii. Se 𝑝 = 𝑞 = 𝑛, o sistema é possível e determinado (solução única). 

iii. Se 𝑝 = 𝑞 < 𝑛, o sistema é possível e indeterminado (infinitas soluções). 
 
No exemplo anterior, temos 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐴) = 3  e 𝑛 = 3, então o número de variáveis livres é 
3− 3 = 0. Ou seja, o sistema tem uma única solução. 
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Exemplo: Resolva o sistema 
 

𝑥! − 𝑥! + 2𝑥! = 3
      𝑥! + 2𝑥! − 𝑥! = −3
            2𝑥! − 2𝑥! = 1

 

 
Quando reduzimos a matriz completa à forma escalonada por linhas, obtemos: 
 

1      − 1              2  
1                2      − 1  
0              2      − 2

3
−3
1

  ⟶
1 −1 2
0 1 −1
0 0 0

3
−2
5

 

 
Observe que 𝑛 = 3,𝑝 = 2 e 𝑞 = 3, o que torna o sistema impossível. 
 
 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear  
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MATRIZ INVERSA 

 

Introdução  

Certos sistemas lineares podem ser resolvidos por meio de inversão de matrizes. 

  
Definição: Seja 𝐴 uma matriz quadrada n × n. Chamamos de matriz inversa ou não singular 
de 𝐴 a uma matriz 𝐵, também n × n, que satisfaz a seguinte propriedade: IABBA =⋅=⋅ , 
onde nII =  é a matriz identidade n × n. Se esta matriz 𝐵 existir, 𝐴 será chamada de matriz 
inversível (invertível). 
Normalmente a matriz inversa de 𝐴 é indicada por 1−A , logo: IAAAA =⋅=⋅ −− 11  

Exemplo 1: Ache a inversa da matriz ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

41
32

A  

 

⇒⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
10
01

41
32

dc
ba

⇒⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++
++

10
01

44
3232
dbca
dbca

 

 

⎩
⎨
⎧

=+
=+
04
132

ca
ca

⇒
5
4=a  e 

5
1−=c    e   

⎩
⎨
⎧

=+
=+
14

032
db
db

⇒
5
3−=b  e 

5
2=d  

 
 

Logo 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
=−

5
2

5
1

5
3

5
4

1A  

Obs: O mesmo resultado seria obtido fazendo: ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
10
01

41
32

dc
ba

 

 

Teorema 1: Se 𝐴  é uma matriz invertível, então a sua inversa é única. 

Propriedades: Seja 𝐴 uma matriz invertível. Então, 
a) 𝐴!! é invertível e (𝐴!!)!! = 𝐴. 

b) 𝑐𝐴 é invertível e   𝑐𝐴 !! = !
!
𝐴!!,  onde 𝒄 é um escalar não nulo. 

c) 𝐴𝐵 é invertível e 𝐴.𝐵 !! = 𝐵!!𝐴!!,   onde 𝐵 é uma matriz invertível. 

d) 𝐴! é invertível e (𝐴!)!! = (𝐴!!)! . 

e) 𝐴! é invertível para todo inteiro não negativo 𝑛 e (𝐴!)!! = (𝐴!!)!. 
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Exercício: Provar as propriedades acima.  

Como determinar 𝑨!𝟏- Método da Eliminação de Gauss-Jordan: suponha que 𝐴 seja não 
singular, então: 𝐴𝐼 ~[𝐼𝐵]  se, e somente, se 𝐵 = 𝐴!!. 

 
Seja 𝐴 uma matriz quadrada. Se uma sequência de operações elementares nas suas linhas 
reduz 𝐴 a 𝐼, então a mesma sequência de operações elementares transforma 𝐼 em 1−A . 

Exemplo 2: Ache a inversa da matriz 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
=

321
121
121

A  

 
 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

100321
010121
001121

!
!
!

⇒
↔ 21 LL

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

100321
001121
010121

!
!
!

133

122

LLL

LLL

+=
⇒

+=
 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

110440
011240
010121

!
!
!

⇒

= 22 4
1 LL

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

110440

0
4
1

4
1

2
110

010121

!

!

!

233

211

4

2

LLL

LLL

−=
⇒
−=

 

 
 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

101200

0
4
1

4
1

2
110

0
2
1

2
1001

!

!

!

⇒

= 33 2
1 LL

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

2
10

2
1100

0
4
1

4
1

2
110

0
2
1

2
1001

!

!

!

⇒

−= 322 2
1 LLL

 

 
 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

−

2
10

2
1100

4
1

4
1

2
1010

0
2
1

2
1001

!

!

!

. Assim, 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

−

=−

2
10

2
1

4
1

4
1

2
1

0
2
1

2
1

1A . 

 
 
 
Resolvendo sistemas lineares por inversão de matrizes 
 Teorema 2: Se 𝐴 é uma matriz invertível 𝑛𝑥𝑛, então para cada matriz  𝑏 𝑛𝑥1, o sistema de 
equações 𝐴𝑥 = 𝑏 tem exatamente uma solução, 𝑥 = 𝐴!!𝑏. 
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Exemplo 3: Resolva o sistema 
 

−𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 2
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 4

−𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 16
. 

 

A matriz dos coeficientes desse sistema é a matriz do exemplo anterior, 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−
=

321
121
121

A . A 

solução do sistema é então  
 
 

𝑥 = 𝐴!!𝑏 =

− !
!

!
!

0
!
!

!
!

− !
!

− !
!

0 !
!

.
2
4
16

=
1
−2
7

, 

 
ou 𝑥 = 1,𝑦 = −2 e 𝑧 = 7. 

 

 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear  
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DETERMINANTES 

 

Introdução 

Historicamente, os determinantes precederam as matrizes. Os determinantes surgiram da 
solução de muitos problemas práticos, tais como fórmulas de área, volume, produção de 
equações de retas, de planos e de algumas outras curvas. 

Definições: A cada matriz quadrada 𝑨 é possível associar um número real chamado 
DETERMINANTE da matriz, denotado por 𝒅𝒆𝒕(𝑨). O valor deste número indica se a matriz 
é singular ou não-singular. 

 
Caso 1: Seja 𝐴 = [𝑎], uma matriz 1𝑥1, 𝑎 ∈ 𝑅. 𝐴 tem inversa se, e só se, 𝑎 ≠ 0. Portanto 
definimos: 𝑑𝑒𝑡([𝑎]) = 𝑎. 
Então 𝐴 é não singular se, e só se, 𝑑𝑒𝑡([𝑎]) ≠ 0.  

 

Caso 2: Matrizes 2𝑥2. Se ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2221

1211

aa
aa

A ⇒ 21122211 aaaaAdet ⋅−⋅=  

Então 𝐴 é não singular se, e só se, 0aaaa 21122211 ≠⋅−⋅ . 
 

Caso 3: Matrizes 3𝑥3. Se 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

333231

232221

131211

aaa
aaa
aaa

A ⇒  

 

312213322113312312332112322311332211 aaaaaaaaaaaaaaaaaaAdet ⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅=  
 

De maneira geral, 𝑑𝑒𝑡(𝐴) é uma função que associa a cada matriz quadrada um número real o 
qual indica se a matriz é ou não invertível, ou seja:  

𝑑𝑒𝑡: 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 → 𝑅. 
 
Como calcular um determinante: 

 
• Laplace(𝑛 ≥ 2) 
• Escalonamento (Triangulação) 
• Regra de Sarrus (2𝑥2  𝑒  3𝑥3) 

 
Definição: Seja 𝐴 = [𝑎!"] uma matriz quadrada de ordem 𝑛 ≥ 2. O cofator de 𝑎!" ∈ 𝐴  é o 

produto de (-1) i j+  pelo determinante da matriz que se obtém de 𝐴, suprimindo a linha de 
ordem  𝑖 e a coluna de ordem 𝑗. Notação: 𝐴!". 
Desenvolvimento de Laplace: O determinante de uma matriz quadrada de ordem 𝑛 ≥ 2 é a 
soma dos produtos dos elementos de uma fila (linha ou coluna) pelos respectivos cofatores.                          
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Obs: É mais prático considerar a fila que contém o maior número de zeros. 
 
Exemplo 1: Calcular o determinante de 𝐴 pelo desenvolvimento de Laplace. 
 

𝐴 =
2 5 4
3 1 2
5 4 6

 

 
det 𝐴 = 𝑎!!𝐴!! + 𝑎!"𝐴!" + 𝑎!"𝐴!" 
 

𝐴!! = (−1)! 1 2
4 6 = 6− 8 = −2 

 

𝐴!" = (−1)! 3 2
5 6 = − 18− 10 = −8 

 

𝐴!" = (−1)! 3 1
5 4 = 12− 5 = 7 

 
Portanto, det 𝐴 = 2 −2 + 5 −8 + 4 7 = −16 

Propriedades dos determinantes  
Seja 𝐴 = (𝑎!") uma matriz quadrada. 

i. TAA detdet =   

ii. Se 𝐵 é obtida de 𝐴 pela multiplicação de uma linha (ou coluna) 𝐴 por ℜ∈k , então 
det 𝐵 = 𝑘 det 𝐴 .  

iii. Uma vez permutadas duas linhas de uma matriz, o determinante da mesma troca de 
sinal (det 𝐵 = − det 𝐴 ). 

iv. O determinante de uma matriz que tem duas linhas (ou colunas) iguais é igual à zero 
(det 𝐴 = 0). 

v. O determinante não se altera se somarmos aos elementos de uma linha, os elementos 
correspondentes de outra linha multiplicados por uma constante. 

333

121212

111

333

222

111

cba
kcckbbkaa
cba

cba
cba
cba

+++=  

vi. Se na matriz 𝐴 cada elemento de uma linha é uma soma de duas parcelas, o 
determinante de 𝐴 pode ser expresso sob a forma de uma soma dos determinantes de 
duas matrizes, a saber: 

21

11

22

11

2212

11

cc
ba

ba
ba

cbca
ba

+=
++
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As propriedades acima são verdadeiras se forem igualmente aplicadas às colunas das 
matrizes. 

vii. O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da sua diagonal 
principal. 

viii. ( ) BABA detdetdet ⋅=⋅  

ix. Uma matriz quadrada 𝐴 admite inversa se e somente se 0det ≠A . 

x. Se 𝐴  é uma matriz quadrada e 0det ≠A , então 
A

A
det

1det 1 =−  

 
Exemplo 2: Calcule o determinante de 𝐴, por meio das propriedades (escalonamento). 
 

𝐴 =
2 1 3
4 2 1
6 −3 4

. 

 
 

det 𝐴 =
2 1 3
4 2 1
6 −3 4

!!←!!!!!!
2 1 3
0 0 −5
6 −3 4

!!←!!!!!!   
2 1 3
0 0 −5
0 −6 −5

 

 

= −1
2 1 3
0 −6 −5
0 0 −5

= −1 2 −6 −5 . 

 
Relação entre matrizes inversas, sistema de equações lineares e determinantes. 
 
Teorema 3: Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛, então as seguintes afirmações são equivalentes: 

 
i. 𝐴 é invertível (não singular). 

ii. 𝐴𝑥 = 0 só tem a solução trivial. 
iii. A forma escalonada reduzida por linhas de 𝐴 é 𝐼!. 
iv. 𝐴 pode ser expressa como um produto de matrizes elementares. 
v. 𝐴𝑥 = 𝑏 tem examente uma solução para cada matriz 𝑏 𝑛𝑥1. 

vi. 𝑑𝑒𝑡(𝐴) ≠ 0. 
 
Matriz Adjunta 
Definição: Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛. Definimos a 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎  𝑑𝑒 𝐴 por 
 

adj 𝐴 =
𝐴!! ⋯ 𝐴!!
⋮ ⋱ ⋮
𝐴!! ⋯ 𝐴!!

!

, onde 𝐴!"é o cofator de 𝑎!" . 

 
Teorema: 𝐴!! = !

!"# !
adj 𝐴  quando det 𝐴 ≠ 0. 
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Exemplo 3: Calcule a adj(𝐴) e 𝐴!! de  

𝐴 =
2 1 2
3 2 2
1 2 3

 

Calculando os cofatores, obtemos a matriz  

𝐴!" =
2 −7 4
1 4 −3
−2 2 1

. 

 
Como a adjunta é a transposta da matriz dos cofatores, obtemos 
 

adj 𝐴 =
2 1 −2
−7 4 2
4 −3 1

 

e 
 

𝐴!! =
1

det 𝐴 adj 𝐴 =
1
5

2 1 −2
−7 4 2
4 −3 1

. 

 
Regra de Cramer  
Teorema: Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛 não singular e seja 𝑏 ∈ 𝑅!. Seja 𝐴! a matriz obtida pela 
substituição da i-ésima coluna de 𝐴  por 𝑏. Se 𝑥  é a única solução de 𝐴𝑥 = 𝑏, então   

𝑥! =
det  (𝐴!)
det  (𝐴)  

 

Exemplo 4: Use a regra de Cramer para resolver 
𝑥 + 2𝑦 = 2
−𝑥 + 4𝑦 = 1. 

 
 

det 𝐴 = 1 2
−1 4 = 6, det 𝐴! =    2 2

1 4 = 6 e det 𝐴! =    1 2
−1 1 = 3. 

 
Pela regra de Cramer, 
 

𝑥! =
det  (𝐴!)
det  (𝐴) = 1; 𝑥! =

det  (𝐴!)
det  (𝐴) =

1
2 

 

 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear 
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VETORES 

 

Introdução  

Muitas quantidades físicas ficam completamente determinadas pela especificação de sua 
magnitude, ou seja, pela sua quantidade e uma unidade de medida, tais como comprimento, 
área, volume, massa e temperatura. Essas quantidades ou grandezas são denominadas 
escalares. Por exemplo, para informar a temperatura de um determinado ambiente, basta dizer 
que é de 35 °C, onde 35 é o módulo da grandeza e °C (grau Celsius) a unidade de medida. 
Outro exemplo, um corpo de massa de 70 kg, onde, 70 é o módulo de grandeza e kg 
(quilograma) é a unidade de medida. 

Outras quantidades requerem tanto uma magnitude como uma direção e um sentindo. Estas 
quantidades são denominadas vetoriais, tais como velocidade, força e deslocamento. 
 
Exemplos: 
Velocidade: A velocidade do vento é um vetor que consiste na intensidade do vento e da sua 
direção.  Digamos numa partida de golfe, uma das informações cruciais são a velocidade e 
direção do vento. Na figura abaixo, a velocidade do vento é de 10 m/h (16,093 km/h), numa 
direção horizontal com sentido sul.  

 

Força: A força aplicada em um corpo é um vetor que consiste na intensidade da força, numa 
determinada direção e num determinado sentido. Por exemplo, uma força de intensidade 20 N 
(Newtons), na direção horizontal com sentido para direita. 
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Vetores 

Pontos no Espaço 

Uma vez definida uma unidade de comprimento, podemos usar um número para representar 
um ponto na reta. Um par de números (x,y) para representar um ponto no plano. E, uma terna 
de números (x, y, z) para representar um ponto no espaço. 

 

Em vez de usar a notação (x, y, z) poderíamos usar (x1, x2, x3). A reta poderia ser chamada de 
espaço unidimensional e o plano de espaço bidimensional. Assim podemos dizer que um 
número representa um ponto no espaço unidimensional (R), um par de números representa um 
ponto no espaço bidimensional (R²) e uma terna de números representa um ponto no espaço 
tridimensional (R³). 

Embora não possamos representar geometricamente espaços com mais de três dimensões, 
poderíamos considerar que uma quádrupla (x1, x2, x3, x4) representa um ponto no espaço 
tetradimensional, uma quíntupla (x1, x2, x3, x4, x5) representa um ponto no espaço 
pentadimensional e assim sucessivamente. Dessa forma podemos considerar que uma n-upla 
de números (x1, x2,...,xn) representa um ponto no espaço n-dimensional (Rn) se n é um inteiro 
positivo.   

Definição: Um segmento orientado é um par ordenado (A,B) de pontos do espaço. A é a 
origem e B é a extremidade do segmento orientado (A,B). Um segmento orientado do tipo 
(A,A) é chamado segmento orientado nulo. 

Definição: Os segmentos orientados (A,B) e (C,D) são equipolentes (equivalentes) se forem 
de mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. 

 

Definição: Dado o segmento orientado (A,B), a classe de equipolência de (A,B) é o conjunto 
de todos os segmentos orientados equipolentes a (A,B). O segmento orientado (A,B) é 
chamado representante da classe. 
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Definição: Um vetor é uma classe de equipolência de segmentos orientados. Se (A,B) é um 
segmento orientado, o vetor que tem (A,B) como representante será indicado por v=AB.  

 

Vetores em sistemas de coordenadas: Seja v qualquer vetor no plano e suponha que v tenha 
sido posicionado com seu ponto inicial na origem de um sistema de coordenadas retangulares. 
As coordenadas v1,v2  do ponto final de v são chamadas componentes de v e escrevemos 
v= v1,v2 . 

 

 

 

  

Vetores no 𝑹𝟑: A cada ponto P no espaço tridimensional associamos um terno (x,y,z) de 
números, chamados coordenadas de P, como segue: passe três planos por P paralelos aos 
planos coordenados e denote os pontos de intersecção destes planos com os três eixos 
coordenados por X,Y e Z. As coordenadas de P são definidas pelos comprimentos orientados 
x=OX, y=OY e z=OZ. Por exemplo, o ponto A=(1,2,3) pode ser localizado assim: primeiro 
percorremos uma unidade ao longo do eixo x, então nos movemos duas unidades 
paralelamente ao eixo y e finalmente percorremos três unidades paralelamente ao eixo z.  

 

Vetores no 𝑹𝒏: Em geral, definimos R! como o conjunto de todas as n-uplas ordenadas de 
números reais, escritos como vetores linha ou coluna. Assim, um vetor v em R! é da forma  

v1 v2 ⋯ vn   ou 

v1
v2
⋮

vn

 

y

x

z

P=(x,y,z)

y
x

z

A=(1,2,3)

x	  

y	  
(v1,v2)  	  

v	  
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As coordenadas individuais de v são as suas componentes; vi é chamada a i-ésima 
componente. 

Operações com vetores 

Adição: Se u=(u1,u2,...,un) e v=(v1,v2,...,vn), então sua soma u+v é o vetor  

u+v= (u1+ v1,u2+ v2,...,un+ vn ) 

Versão geométrica da regra da adição: Dados u e v, sejam (A,B) um representante qualquer 
de u e (B,C) o representante de v que tem origem B. A soma de u com v, indicado por  u+v , é 
o vetor que tem (A,C) por representante: u+v=AC. Determinado da seguinte forma: Posicione 
v (translação de v) de tal maneira que seu ponto inicial coincide com o ponto final do vetor u. 
O vetor u+v é representado pela flecha do ponto inicial de v ao ponto final de v. 

 

Regra do Paralelogramo: Dados os vetores u e v, adotamos um ponto O qualquer, 
transportamos as origens dos dois vetores para este ponto O. Pela extremidade do vetor u 
traçamos uma reta paralela ao vetor v e, pela extremidade do vetor v traçamos uma reta 
paralela ao vetor u. Estas duas retas se interceptam num ponto O’. A figura obtida é um 
paralelogramo, cuja diagonal determinada pelos pontos OO’ é o vetor soma u+v= OO'. 

 

Exemplo: Dados os vetores u=(3,-1) e v=(1,4), calcule e desenhe u+v. 

Solução: u+v=(3+1,-1+4)=(4,3). 

 

 

 

 

 
 
 

−1 1 2 3 4

−1

1

2

3

4

x

y

v

u

v

u+v
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Subtração: Se u e v são dois vetores quaisquer então a diferença de v por u é definida por u-
v=u+(-v).  Obs: A propriedade comutativa não é verdade. 

 
Exemplo: Dados os vetores u=(1,2) e v=(-3,1), calcule u-v. 
Solução: u-v=(1-(-3), 2-1)=(4,1). 
 
Multiplicação por escalar: Dado um vetor v e um número real c, o múltiplo escalar cv é o 
vetor obtido pela multiplicação de cada componente de v por c. 
Em geral, se v=(v1,v2,...,vn) e c é um escalar, então a multiplicação de v por c é dada por  
cv=(cv1,cv2,...,cvn). 
 
Exemplo: Se v=(-2,4), determine e desenhe 2v, 1/2v e -2v. 
Solução: 2v=(2(-2),2(4))=(-4,8) 
1/2v=(-1,2)  
-2v=(4,-8)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-v

v

u

u-v

v
u

u-v

−9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

−9

−8

−7

−6

−5

−4

−3

−2

−1

1

2

3

4

5

6

7

8

x

y

v

2v

-2v

(1/2)v
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Resumo das Propriedades Algébricas dos Vetores em 𝐑𝐧: Sejam u, v e w vetores em R!, e 
𝑎 e 𝑏  escalares. Então: 

i. u+v=v+u                                Comutatividade 
ii. (u+v)+w=u+(v+w)                 Associatividade 
iii. u+0=u  
iv. u+(-u)=0  
v. 𝑎(u+v)=𝑎u+𝑎v                        Distributividade 
vi. (𝑎 + 𝑏)u = 𝑎u+ 𝑏u                   Distributividade 
vii. 𝑎(𝑏u) = (𝑎𝑏)u  
viii. 1u=u  

 

Produto de Vetores 
 
Produto Escalar ou Interno: Se u e v são vetores em R!, tais que u= u1 u2 ⋯ un  e 
v= v1 v2 ⋯ vn , então o produto escalar u·v é definido por  
u·v= u1v1+u2v2+…+ unvn. 
 
Observações: 
 1. u e v devem possuir o mesmo número de componentes. 
 2. O produto escalar u·v é um número, não um vetor. 
Exemplo: Calcule u·v, onde u=[1, 2, -3] e v=[-3, 5, 2]. 

u·v=1.(-3)+2.5+(-3).2=1 
 
Teorema: Sejam u, v e w vetores de R! e 𝑎 um escalar. Então: 

i. u·v=v·u 
ii. u·(v+w)=u·v+u·w 
iii. 𝑎u·v=𝑎(u·v ) 
iv. u·u≥0 e u·u=0 se, e somente se, u=0. 

 
Exercício: Prove que (u+v)·(u+v)=u·u+2(u·v)+v·v para quaisquer vetores u e v de R!. 
 
Norma Euclidiana: O comprimento (ou norma) de um vetor v= v1 v2 ⋯ vn  em R! é o 

número não negativo v  definido por v = v·v= v1
2+v2

2+…+vn
2. 

 
 
 
 
 
 
 

x	  

y	  

(v1,v2)  	  
‖v‖	  

v1	  

v2	  
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Exercício: Determine a norma do vetor v=[2, -1, 3]. R: v = 14. 
 
Teorema 1: Seja v um vetor em R! e c um escalar. Então: 

i. v = 0 se, e somente se, v=0. 
ii. cv = 𝑐 v  

 
Teorema 2: Desigualdade de Cauchy-Schwarz - Para quaisquer vetores u e v em R!, 
u·v ≤ u  v . 

 
Teorema 3: Desigualdade Triangular- Para quaisquer vetores u e v em R!, u+v ≤ u + v . 
 
Distância: A distância entre vetores u e v, em R!, é definida por d= u-v . 
Exercício: Determine a distância entre u=[ 2, 1,-1] e v=[0, 2, -2]. R: d=2. 
 
Ângulos: O ângulo de dois vetores u e v, não nulos, é o ângulo 𝜃 formado entre u e v tal que 
0 ≤ 𝜃 ≤ 180°. O ângulo formado por u e v pode ser calculado pela fórmula: cos𝜃 =    u·v

u v
. 

Exemplo: Determine o ângulo entre os vetores u=[2,1,-2] e v=[1,1,1]. 
u.v=1; u = 3 e v = 3. Logo, cos𝜃 =    !

! !
. Portanto, 𝜃 = cos!! !

! !
≈ 1,377 

radianos. 
 
Vetores Ortogonais: Dois vetores u e v em R! são ortogonais entre si se u·v=0. 
Exercício: Verifique se os vetores u=[1, 1,-2] e v=[3, 1, 2] são ortogonais. 
 
Projeções: Se u e v são vetores em R! e u≠0, a projeção de v sobre u é o vetor proju(v) 

definido por proju v = !∙!
! ! u. 

 
 
 
 
 
 
 
Obs: O termo projetar vem da ideia de projetar uma imagem em uma parede. Imagine um 
feixe de luz com raios paralelos entre si e perpendiculares a u incidindo sobre v. A projeção 
de v sobre u é justamente a sombra lançada por v sobre u.  
 
Exemplo: Sejam v=[2,-1,3] e u=[4,-1,2]. Encontre dois vetores v1 e v2 tais que v = v1 + v2, 
 v1  é paralelo a u e v2  é perpendicular a u. 
 
 
 

u	  

proju(v)	  

v	  

𝜃	  
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Solução: 
v.u=2.4+ -1 -1 +3.2=15 
u ! = 4! + (−1)! + 2! = 21 

v! = proju v =
u ∙ v
u ! u =

15
21 4,−1,2 =

20
7 ,−

5
7 ,
10
7  

v2 = v - v1 = 2,−1,3 −
20
7 ,−

5
7 ,
10
7 = −

6
7 ,−

2
7 ,
11
7 . 

 
 
Produto Vetorial: 
Se u=(u1,u2,u3) e v=(v1,v2,v3) são vetores em R3, então o produto vetorial uxv é o vetor 
definido por 
  uxv= (u2 v3- u3 v2, u3 v1- u1 v3, u1 v2- u2 v1). 
 
Forma de determinante: 
 

u×v=
i j k

u1 u2 u3
v1 v2 v3

=
u2 u3
v2 v3

i+
u1 u3
v1 v3

j+
u1 u2
v1 v2

k 

 
Produto Misto: 
 

u. v×w =
u1 u2 u3
v1 v2 v3
w1 w2 w3

 

 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Poole, David; Álgebra Linear- pag:3-27 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear – 
pag:165-191 
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RETAS E PLANOS 
 

 

Retas em 𝑹𝟐 e 𝑹𝟑 

Suponha que uma reta 𝑟 é paralela a um vetor 𝑉   =    (𝑎, 𝑏, 𝑐) não nulo e que passa por um 
ponto 𝑃! =    (𝑥!, 𝑦!,   𝑧!). Um ponto 𝑃 =    (𝑥,𝑦, 𝑧) pertence à reta 𝑟 se, e somente se, o vetor 
𝑃!𝑃 é paralelo ao vetor 𝑉, isto é, se o vetor 𝑃!𝑃 é um múltiplo escalar de 𝑉, ou seja, 
𝑃!𝑃 = 𝑡𝑉. 
Em termos de componentes, a reta 𝑟 pode ser descrita como sendo o conjunto dos pontos 
𝑃 =    (𝑥,𝑦, 𝑧) tais que 

𝑥 = 𝑥! + 𝑡𝑎
𝑦 = 𝑦! + 𝑡𝑏,
𝑧 = 𝑧! + 𝑡𝑐

      para  𝑡   ∈ 𝑅. 

 
Essas equações são chamadas equações paramétricas da reta 𝑟. O vetor 
𝑉   =    (𝑎, 𝑏, 𝑐) é chamado vetor diretor da reta  𝑟. 
As equações acima, podem ser reescritas como 

𝑥,𝑦, 𝑧 = (𝑥! + 𝑡𝑎,𝑦! + 𝑡𝑏, 𝑧! + 𝑡𝑐), ou, 𝑃 = 𝑃! + 𝑡𝑉, 
que é chamada equação vetorial da reta 𝑟. 

 
Exercício 1: Determine equações vetorial e paramétricas para a reta em 𝑅! que passa pelo 
ponto 𝑃! = (1,2,−1) e é paralela ao vetor 𝑉 = (5,−1,3). 
Solução: 
A equação vetorial 𝑃 = 𝑃! + 𝑡𝑉, pode ser escrita 

𝑥
𝑦
𝑧

=
1
2
−1

+ 𝑡
5
−1
3

. 

As equações paramétricas são 
𝑥 = 1 + 5𝑡
𝑦 = 2 − 1𝑡
𝑧 = −1 + 3𝑡

       

 
Posições relativas de duas retas: 
I. Duas retas são paralelas se, e somente se seus vetores diretores são paralelos e elas não se 
interceptam. 
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II. Duas retas são idênticas se, e somente se seus vetores diretores são paralelos e elas se 
interceptam. 
III. Duas retas são perpendiculares ou ortogonais se, e somente se seus vetores diretores são 
perpendiculares e elas se interceptam. 
IV. Duas retas são reversas se, e somente se não se interceptam e não são paralelas. 
 
Exercício: Qual a posicao relativa das seguintes pares de retas: 
a) 𝑙!: 𝑥,𝑦, 𝑧 = 4+ 𝑡, 5+ 𝑡,−1+ 2𝑡 ;   𝑙!: 𝑥,𝑦, 𝑧 = 6+ 2𝑠, 11+ 4𝑠,−3+ 𝑠  
b) 𝑙!: 𝑥,𝑦, 𝑧 = 2− 𝑡, 3+ 𝑡,−1+ 𝑡 ;   𝑙!: 𝑥,𝑦, 𝑧 = 4+ 𝑠, 1− 𝑠, 1− 𝑠  
 
Equações do plano 

 
Equação geral 
No plano a equação geral de uma reta é 𝑎𝑥  +   𝑏𝑦  +   𝑐   =   0. No espaço um plano é o 
conjunto dos pontos 𝑃   =    (𝑥,𝑦, 𝑧) que satisfazem a equação 𝑎𝑥  +   𝑏𝑦  +   𝑐𝑧  +   𝑑   =   0, para 
𝑎, 𝑏, 𝑐   ∈   𝑅, que é chamada equação geral do plano. 
Existe uma analogia entre uma reta no plano e um plano no espaço. No plano, a equação de 
uma reta é determinada se forem dados sua inclinação e um de seus pontos. No espaço, a 
inclinação de um plano é caracterizada por um vetor perpendicular a ele, chamado vetor 
normal ao plano e a equação de um plano é determinada se são dados um vetor normal e um 
de seus pontos. 
 

 
 
Teorema. Seja 𝜋 um plano do 𝑅!, 𝑃! =    𝑥!, 𝑦!,   𝑧!  um ponto de 𝜋 e 𝑁   =    𝑎, 𝑏, 𝑐  o vetor 
normal a 𝜋. Então 𝜋 consiste de todos os pontos 𝑃 = (𝑥,𝑦, 𝑧) que satisfazem a equação 
vetorial  

𝑁. 𝑃 − 𝑃! = 0 ou 𝑎 𝑥 − 𝑥! + 𝑏 𝑦 − 𝑦! + 𝑐 𝑧 − 𝑧! = 0  
ou ainda, 

𝑎𝑥  +   𝑏𝑦  +   𝑐𝑧  +   𝑑   =   0 , em que 𝑑   =   − 𝑎𝑥! + 𝑏𝑦! + 𝑐𝑧! = −𝑁.𝑃. 
 
Exemplo 2: Encontre a equação do plano 𝜋 que passa pelo ponto𝑃! =    (6,0,1) e é 
perpendicular ao vetor 𝑁   = (1,2, 3). 
Solução: 𝑁.𝑃 = 1×6+ 2×0+ 3×1 = 9. A equação geral é 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 9. 
 
Equação paramétrica 
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Além da equação geral do plano podemos também caracterizar os pontos de um plano da 
seguinte forma. Considere um plano π, um ponto 𝑃! = (𝑥!,𝑦!, 𝑧!) pertencente a π e dois 
vetores diretores 𝑣 = (𝑣!, 𝑣!, 𝑣!) e 𝑤   =    (𝑤!,𝑤!,𝑤!) (não colineares e paralelos a π, mas 
não paralelos entre si). Um ponto 𝑃   =    (𝑥,𝑦, 𝑧) pertence a π se, e somente se, o vetor 
𝑃!𝑃 = (𝑥 − 𝑥!,𝑦 − 𝑦!, 𝑧 − 𝑧!) é uma combinação linear de 𝑣 e 𝑤,  ou seja, se existem 
escalares t e s tais que 𝑃!𝑃 = 𝑡𝑣 + 𝑠𝑤. Essa equação é chamada de equação vetorial para o 
plano π, e pode ser reescrita como, 

𝑃 =   𝑃! + 𝑡𝑣 + 𝑠𝑤. 
Essa equação pode ser escrita como, 

𝑥 − 𝑥!,𝑦 − 𝑦!, 𝑧 − 𝑧! = (𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!, 𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!, 𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!). 

Logo um ponto 𝑃   =    𝑥,𝑦, 𝑧   pertence a π se, e somente se, satisfaz as equações 
 

𝑥 =   𝑥! + 𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!
𝑦 = 𝑦! + 𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!
𝑧 = 𝑧! + 𝑡𝑣! + 𝑠𝑤!

            para  𝑡, 𝑠 ∈ R. 

Estas equações são chamadas equações paramétricas do plano. 
 
Exemplo 3: Encontre a equação paramétrica para o plano do Exemplo 2. 
Solução: Para encontrar a equação paramétrica, precisamos determinar dois vetores diretores. 
Já conhecemos um ponto do plano, 𝑃, assim bastar encontrar dois outros pontos do plano 𝑄 e 
𝑅, para que os vetores 𝑃𝑄  e 𝑃𝑅 sirvam como vetores diretores (não podem ser paralelos). Por 
tentativa e erro, os pontos 𝑄 = (9,0,0) e R=(3,3,0) satisfazem a equação geral 𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 =
9, e portanto, estão no plano. Assim, 
𝑣 = 𝑃𝑄 = (3,0,−1) e 𝑤 = 𝑃𝑅 = −3,3,−1 . 
 

Equação vetorial: 
𝑥
𝑦
𝑧

=
6
0
1

+ 𝑡
3
0
−1

+ 𝑠
−3
3
−1

 

 
Equações paramétricas: 

𝑥 = 6+ 3𝑡 − 3𝑠
𝑦 = 3𝑠

𝑧 = 1− 𝑡 − 𝑠
 

 
Exercício: a) Quando dois planos são paralelos? 
                  b) Quando dois planos são perpendiculares? 
                  c) O que pode ser a interseção entre três planos? 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
Poole, David; Álgebra Linear- pag:32-39 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear- pag: 
200-217  
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ESPAÇO VETORIAL E SUBESPAÇO VETORIAL 

 

Introdução 

Nesta secção, generaliza-se o conceito de vetor enunciando uma série de axiomas que, caso 
sejam todos satisfeitos por uma classe de objetos, serão chamados vetores. O conceito de 
espaço vetorial ocorre em muitas aplicações tanto na Matemática quanto nas Ciências e na 
Engenharia. 

Espaço Vetorial: De forma superficial, um espaço vetorial (EV) é um conjunto de elementos, 
de qualquer tipo, no qual certas operações (denominadas de soma e de multiplicação por 
escalar) podem ser realizadas. 
Na definição de um EV, a natureza de seus elementos não é especificada, nem a forma como 
as operações devem ser realizadas entre seus elementos. Em vez disso, exige-se que as 
operações tenham certas propriedades as quais são consideradas como axiomas de EV. 
Para definir um espaço vetorial precisamos de: 

1. Conjunto; 
2. Operação de adição; 
3. Operação de multiplicação de escalares por elementos deste conjunto; 

A noção comum de vetores como objetos com tamanho, direção e sentido, juntamente com as 
operações de adição e multiplicação por números reais forma a ideia básica de um espaço 
vetorial.  

Definição: Seja um conjunto V, não vazio, sobre o qual estão definidas as operações (+) e (.) 
por um escalar, isto é, para todo u, v ∈ V, u + v ∈ V, e para todo α ∈ IR e u ∈ V, α.u ∈ V 
que satisfazem as propriedades: 
1) Para u, v e w ∈ V, temos (u + v) + w = u + (v + w) 
2) Para u e v ∈ V, temos u + v = v + u 
3) ∃  0 ∈ V, tal que para todo u ∈ V, 0 + u = u 
4) Para u ∈ V, ∃  -u ∈ V, tal que, u + (-u) = 0 
5) Se α e β ∈ IR e u ∈ V, então (α . β) . u = α . (β . u) 
6) Se α e β ∈ IR e u ∈ V, então (α + β) . u = αu + βu 
7) Se α ∈ IR  e u e v ∈ V, então α.(u + v) = αu + αv 
8) Se u ∈ V, então 1.u = u 
 
Então V é denominado Espaço Vetorial 

• Os elementos u, v,w,... de um espaço vetorial V são denominados vetores. 
• Se a definição de espaço vetorial considerasse como escalares o conjunto C dos 

números complexos, V seria um espaço vetorial complexo. 
 
Exemplos de espaços vetoriais: 

a) < 𝑅!,+, .>: conjunto dos números reais,𝑛 ≥ 1.  
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O conjunto 𝑉 = 𝑅! = { 𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣! ;   𝑣! ∈ 𝑅} com as operações conhecidas (usuais)  de 
adição e multiplicação por escalar, ou seja, se 𝑢 = 𝑢!,𝑢!,… ,𝑢!  e 𝑣 = 𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣!  e 
𝑘 ∈ 𝑅, 

𝑢 + 𝑣 = 𝑢! + 𝑣!,𝑢! + 𝑣!,… ,𝑢! + 𝑣!  
𝑘𝑢 = 𝑘𝑢!, 𝑘𝑢!,… , 𝑘𝑢!  

é um espaço vetorial. De fato, os axiomas (i) a (iv) seguem das definições das operações 
padrão em 𝑅!; os demais axiomas seguem das propriedades de vetores. 
 
b) < 𝒫!,+, .>:  conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a (n;n ∈ ℕ).  
c) <ℳ!"#,+, .>: grupo de matrizes m  x  n.  
d) < ℱ,+, .>: espaço de todas as funções de um conjunto no conjunto 𝑅 dos números reais.  
e) < 𝒞[𝑎, 𝑏],+, .>: conjunto de todas as funções reais que são definidas e contínuas no 
intervalo fechado [a, b]. 
f) < 𝐷,+, .>: conjunto de todas as funções diferenciáveis a valores reais definidas em 𝑅. 
 
Exemplo de um conjunto que não é um espaço vetorial: Seja 𝑉 = 𝑅!e defina as operações 
de adição e multiplicação por escalar como segue: Se 𝑢 = 𝑢!,𝑢!  e 𝑣 = 𝑣!, 𝑣! , defina 
𝑢 + 𝑣 = 𝑢! + 𝑣!,𝑢! + 𝑣!  e se  𝑘 é um número real qualquer, defina 𝑘𝑣 = (𝑘𝑣!, 0). Note 
que a adição é a operação de adição usual em 𝑅! mas a operação de multiplicação por escalar 
não é a multiplicação por escalar usual. 
Por exemplo, se 𝑢 = (2,4), 𝑣 = (−3,5) e 𝑘 = 7, temos 

𝑢 + 𝑣 =    (2+ (−3),4+ 5) = (−1, 9)  
𝑘𝑢 = 7𝑢 = (7. (2),0) = (14, 0)  

 
Como exercício, mostre que os sete primeiros axiomas de EV estão satisfeitos, contudo, 
existem valores de u para os quais o axioma 8 falha. Por exemplo, se 𝑢 = 𝑢!,𝑢!  é tal que 
𝑢! ≠ 0, então 1𝑢 = 1 𝑢!,𝑢! = 1𝑢!, 0 = 𝑢!, 0 ≠ 𝑢. 
Assim, 𝑉 não é um espaço vetorial com as operações enunciadas. 
 

Exercício: Determine se o conjunto 𝑉 =ℳ!×! =
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑 ;𝑎𝑑 = 0 , com as operações 

usuais de adição matrizes e de multiplicação por escalar é um espaço vetorial. Caso não seja, 
faça uma relação de todos os axiomas não satisfeitos. 
 
Subespaço Vetorial: Às vezes, é importante identificar, dentro de um espaço vetorial, 
subconjuntos que sejam também, espaços vetoriais. 
 
Seja W um subconjunto não vazio de um espaço vetorial V. W é um subespaço vetorial de V 
se W é também espaço vetorial com as mesmas operações definidas em V. 
 
Definição: Dado um espaço vetorial V, um subconjunto W de V, não vazio, será um 

Subespaço Vetorial de V se satisfaz a seguintes condições: 
i) Para qualquer u e v ∈ W, segue que u + v ∈ W; 
ii) Para qualquer u ∈ W e α ∈ IR, segue que α.u ∈ W. 



 
	  

181	  

Obs1: O menor subespaço de um espaço é uma coleção de um único vetor, o vetor nulo. Esse 
subespaço é chamado de subespaço trivial de 𝑊. Os outros são chamados não-triviais. O 
maior subespaço de um espaço vetorial  𝑉 é o próprio espaço vetorial 𝑉. 
 Obs2: Sempre que o vetor nulo não pertencer a 𝑊, podemos afirmar que 𝑊 não é subespaço 
vetorial de 𝑉. Mas não vale a recíproca, pois podemos ter o vetor nulo pertencer a 𝑊 sem que 
𝑊 seja subespaço de 𝑉. 
 
Exemplo: Seja 𝑊 o conjunto das matrizes simétricas 𝑛×𝑛, ou seja, 𝑊 = 𝐴! = 𝐴,𝐴 ∈𝑊 . 
Prove que  𝑊  é um subespaço de 𝑉 =ℳ!×!. 
Solução: Claramente 𝑊 é não vazio, assim só precisamos checar as condições (i) e (ii). Sejam 
𝐴 e 𝐵 em 𝑊 e seja k um escalar. Então, 𝐴! = 𝐴 e 𝐵! = 𝐵, assim, (𝐴 + 𝐵)! = 𝐴! + 𝐵! =
𝐴 + 𝐵 e (𝑘𝐴)! = 𝑘𝐴! = 𝑘𝐴. Dessa forma, a soma e a multiplicação por escalar são 
simétricas, portanto, estão em 𝑊. Provamos assim que 𝑊 é fechado sob adição e sob 
multiplicação por escalar. 
 
Exemplos: subespaços do 𝑅!, do 𝑅!, subespaço de matrizes, o próprio 𝑅!, planos contendo a 
origem, retas contendo a origem, conjunto solução de um SEL homogêneo. 
 
Exemplo de um conjunto que não é subespaço: Seja 𝑉 = 𝑅! e 𝑊 = { 𝑥, 𝑥! ; 𝑥 ∈ 𝑅}. A 
condição (i) não é satisfeita para qualquer 𝑢 e 𝑣 em 𝑊, por exemplo, basta tomar 𝑢 = (1,1) e 
𝑣 = (2,4), temos 𝑢 + 𝑣 = 3,5 ∉𝑊. Portanto, 𝑊 não é um subespaço de 𝑉. 
 
Interseção de subespaços: A interseção de dois subespaços é um subespaço. 
Prova: 
S = S1 ∩ S2 
S tem pelo menos um vetor em comum, a origem. Essa é um subespaço. 
Se v ∈ S então v ∈ S1 e v ∈ S2 
Se u ∈ S então u ∈ S1 e u ∈ S2 
(I) (v + u) ∈ S, pois: 
v ∈ S1 e u ∈ S1. Logo (v + u) ∈ S1 
v ∈ S2 e u ∈ S2. Logo (v + u) ∈ S2 
Assim, (v + u) ∈ S1 e (v + u) ∈ S2. Logo, (v + u) ∈ S. 
(II) a ∈ ℜ, v ∈ S ⇒ av ∈ S, pois: 
 v ∈ S1. Logo, av ∈ S1 
 v ∈ S2. Logo, av ∈ S2 
Assim, av ∈ S1 e av ∈ S2. Logo, av ∈ S. 
 
Exercício: Verificar se a soma de dois subespaços é um subespaço. 
Combinação Linear: Uma das características mais importante de um espaço vetorial é a 
determinação de novos vetores a partir de vetores dados.   
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Definição: Sejam V um espaço vetorial, v1, v2, v3,..., vn ∈ V e a1, a2, a3, ..., an ∈ 𝑅.  
Então o vetor v = a1v1 + a2v2 + a3v3 + ... anvn é um elemento de V e é chamado  de 
Combinação Linear de v1, v2, v3, ..., vn. 
 
Exemplo 1: Sejam v1 = (1, 2, 3) e v2 = (1, 1, 2) e v3 = (-1, 1, 0) vetores no IR3 e a1 = 1, a2 = -1 
e a3 = 2. Mostre que v1, v2 e v3 é combinação linear de v. 
 
Então  v = a1v1 + a2v2 + a3v3  
 v = 1. (1, 2, 3) -1. (1 , 1, 2) + 2 . (-1, 1, 0) 
  v = (1, 2, 3) + (-1, -1, -2) + (-2, 2, 0) 
            v = (-2, 3, 1) 
 
Exemplo 2: Determine se o vetor v= (-3,12,12) é uma combinação linear dos vetores v1 = (-
1,3,1), v2 = (0,2,4) e v3 = (1,0,2). 
 
 
 
 
 
Ou seja, verifique se o sistema abaixo tem solução. 
 
 
 
 

Assim, a1 = 2, a2 = 3 e a3 = -1. Como |A| = 6, então o sistema tem uma única solução e a 
resposta é sim, é uma combinação linear. 
 
Espaço Gerado ou Cobertura: Gerador do espaço é um conjunto de vetores pelo qual se 
podem gerar todos os elementos do espaço. 
 
Definição: Sejam S={ v1, v2, ..., vn } um conjunto de vetores de um espaço vetorial V e  

G(S)={ }Ra,va...vavav/Vv inn2211 ∈+++=∈ = ]v,...,v,v[ n21 , ou seja, G(S) consiste de 
todas as combinações lineares de v1, v2, ...,vn. O conjunto G(S) é denominado espaço  gerado 
por S. 
 
Exemplo: Verifique se o conjunto S = { (1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 1)} gera 𝑅3. 
Devemos verificar se todo vetor (x, y, z) ∈ IR3, pode ser escrito como combinação linear dos 
vetores de S, ou seja, 

v = a1v1 + a2v2 + a3v3 
(x, y, z) = a1. (1, 1, 1) + a2. (0, 1, 2) + a3.(0, 0, 1) 

(x, y, z) = (a1, a1, a1) + (0, a2, 2 a2) + (0, 0, a3) 
(x, y, z) = (a1,  a1 + a2,  a1 + 2a2 + a3) 
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E assim 𝑅3 = {(1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 1)}. 
 
Exercício: Mostre que G(S) é um subespaço de V. 
 
Dependência e Independência Linear: Em nosso estudo, temos grande interesse na 
determinação do menor conjunto de vetores que gera um espaço vetorial, para isto, 
precisamos das noção de dependência e independência linear. 
 
Definição: Sejam V um espaço vetorial e v1, v2, v3, ..., vn ∈ V. Dizemos que o conjunto {v1, 
v2, v3, ..., vn} é Linearmente Independente (LI), ou que os vetores são LI, se a equação 

a1v1 + a2v2 + a3v3 + ... anvn = 0 
 
implica em a1 = a2 = a3= ... = an = 0, ou seja, admite apenas a solução trivial. 
Caso exista algum ai ≠ 0, dizemos que o conjunto {v1, v2, v3, ..., vn} é Linearmente 
Dependente (LD) ou que os vetores são LD, ou seja, admite uma solução não trivial. 
 
Exemplos: Vetores canônicos do 𝑅!, do 𝑅!, do conjunto 𝑀!"# são LI. 
 
Exemplo: Verifique se os vetores v1= (1, 1, 1), v2 = (0, 1, 2) e v3 = (0, 0, 1) são LI ou LD. 
De fato, vimos no exemplo anterior que  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−+=
=
=

yxz 2a
 x         -ya

     x         a

3

2

1

 
Assim, 
a1. (1, 1, 1) + a2. (0, 1, 2) + a3.(0, 0, 1) = (0, 0, 0) 
temos a1 = 0, a2 = 0 e a3 = 0. Logo os vetores v1, v2 e v3 são LI. 
 
Teorema 1: Um conjunto de vetores {v1, v2, v3,...,vn} é LD se, e só se, um deles for 
combinação linear dos demais. 
Obs: Pode-se concluir do teorema acima que um conjunto de vetores é LI se, se só se, nenhum 
deles for combinação linear dos demais. 
 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear- pag:387-396 
Poole, David; Álgebra Linear-pag:103-112 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear  
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BASE  

 

Introdução 

Estamos interessados em encontrar, dentro de um espaço vetorial V, os menores conjuntos 
finitos de vetores, tais que qualquer vetor de V seja combinação linear de um deles, isto é, 
queremos determinar os conjuntos com um número mínimo de vetores que gere V. Um 
conjunto com estas propriedades será denominado base do espaço vetorial V e o número de 
vetores desses conjuntos de dimensão de V. 
 
Definição de base: Um conjunto de vetores v1, v2,..., vn em um espaço vetorial V é chamado 
de uma base para V se, e só se: 
(i) v1, v2, ... , vn  são LI 
(ii) v1, v2, ... , vn  geram V. 
 
• Uma base contém toda a informação necessária sobre V (ela gera V) 
• Uma base não contém informação redundante sobre V (os vetores são independentes). 
 
Exemplo 1: Bases canônicas de um espaço vetorial: É uma base que tem como coeficientes 
da combinação linear os valores dos componentes do vetor: 
 
i.  𝑅!:𝐵 = {𝑒! = 1,0 , 𝑒! = 0,1 }. Se 𝑣 ∈ 𝑅!, então 𝑣 = 𝑥,𝑦 = 𝑥 1,0 +   𝑦 0,1 .  
ii.  𝑅!:𝐵 = {𝑒! = 1,0,0 , 𝑒! = 0,1,0 , 𝑒! = 0,0,1 } 
iii. 𝑅!:  𝐵 = {𝑒! = 1,0,… ,0 , 𝑒! = 0,1,0,… ,0 ,… , 𝑒! = 0,0,… ,0,1 } 

iv. 𝑀!!:𝐵 = 𝐸! =
1 0
0 0 ,𝐸! =

0 1
0 0 ,𝐸! =

0 0
1 0 ,𝐸! =

0 0
0 1  

v.𝑃!:𝐵 = {1, 𝑥, 𝑥!,… , 𝑥!} 
 
Exemplo 2: Mostre que o conjunto S={(1, 2, 1), (2, 9, 0), (3, 3, 4)} é uma base de 𝑅3. 
Solução:  
(i) S gera 𝑅3: Precisamos mostrar que um vetor  b=(b1,b2,b3) qualquer pode ser expresso como 
uma combinação linear  

(b1,b2,b3)=c1(1, 2, 1) + c2 (2, 9, 0) + c3(3, 3, 4) 
dos vetores em S. Assim, 

c1+2c2 + 3 c3 = b1 
2c1+ 9c2 + 3 c3 = b2 

c1+4c3 = b3 
Para mostrar que S gera 𝑅!, devemos  mostrar que o sistema acima tem solução para qualquer 
escolha de b. 
 
(ii) Para mostrar que S é linearmente independente, devemos mostrar que a única solução de 
c1(1, 2, 1) + c2 (2, 9, 0) + c3(3, 3, 4)=0, é c1 = c2 = c3=0. Ou seja, devemos mostrar que o 
sistema homogêneo abaixo tem somente a solução trivial. 
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c1+2c2 + 3 c3 = 0 
2c1+ 9c2 + 3 c3 = 0 

c1+4c3 = 0 

Observe que os sistemas acima têm a mesma matriz dos coeficientes, portanto pelo teorema 
fundamental das matrizes inversíveis, podemos provar simultaneamente que S é LI e gera 𝑅!, 
demonstrando que a matriz dos coeficientes é diferente de zero. Assim, 

det𝐴 =
1 2 3
2 9 3
1 0 4

= −1. 

Portanto, S é uma base de 𝑅!. 
 
Definição de dimensão: Diz-se que um espaço vetorial V tem dimensão n (ou que V é n-
dimensional) se V tem uma base consistindo de n vetores. A dimensão de V é denotada por 
dim(V). 
 
Teorema 3: Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão n. Então: 
a) Qualquer conjunto de V com mais de n vetores é linearmente dependente, ou seja, nenhum 
conjunto com mais de n vetores em V pode ser linearmente independente. 
b) Qualquer conjunto de V com menos de n vetores não pode gerar V. 
 
 “A dimensão de um espaço vetorial é o número máximo de vetores linearmente independente 
em V e também o número mínimo de vetores necessários para gerar V”. 
 
Corolário 1: Quaisquer duas bases para um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores. 
 
Corolário 2: Se {v1, v2, ... , vn } gera um espaço vetorial V, então podemos extrair uma base 
de V dentre esses vetores. 
 
Teorema 4: Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão n e se S é um conjunto em V 
com exatamente n vetores, v1, v2, ..., vn. 

(a) Se os vetores são L.I., então formam uma base para V. 
(b) Se os vetores geram V, então formam uma base para V. 

Ou seja, n vetores L.I. em V n-dimensional automaticamente geram o espaço e n vetores que 
geram um espaço n-dimensional são L.I. 
 
Exemplo: Mostre por inspeção que  𝑣! = (−3,7) e 𝑣! = (5,5) formam uma base de 𝑅!. 
Como nenhum dos dois vetores é um múltiplo escalar do outro, eles são LI no espaço 
bidimensional (dim(𝑅!)=2) 𝑅! e portanto constituem uma base pelo item (a) do teorema 
acima. 
 
Teorema 5: Se W é subespaço de V, então dim(W)≤dim(V). 
 
Teorema 6: Seja β= {v1, v2, ... , vn } uma base de V, então cada vetor v de V pode ser escrito 
de maneira única como uma combinação linear dos elementos de β. 
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Exercício: Checar exemplos 21 e 22 do livro do Poole- pag: 411 e 412. 
 
Escalonamento do Espaço Gerado 
 
Sejam 𝐴!"#    e  𝐵!"# matrizes equivalentes, ou seja, 𝐵 é obtida a partir de operações 
elementares aplicadas às linhas de 𝐴. Então o espaço gerado pelas linhas de 𝐴 é igual ao 
espaço gerado pelas linhas de 𝐵. Além disso, se 𝐵 está na forma escalonada então as sua 
linhas não nulas são LI. 
 
Seja 𝐴𝑥 = 𝐵 um sistema 𝑚𝑥𝑛: 
a) 𝐴𝑥 = 𝐵 tem solução se, e só se, 𝐵 está no espaço gerado pelas colunas de 𝐴. 
b) 𝐴𝑥 = 0 tem solução única se, e só se, as colunas de 𝐴 formam um conjunto LI. 
 
Exercício: Qual a dimensão do espaço gerado pelas linhas de 𝐴? 
 
 
Espaço-coluna, espaço-linha e espaço-nulo 
  
Definição: Se 𝐴 é uma matriz 𝑚𝑥𝑛, o subespaço de 𝑅!!" gerado pelos vetores linha de 𝐴 é 
chamado de espaço linha de 𝐴. O subespaço de 𝑅!"! gerado pelos vetores coluna de 𝐴 é 
chamado de espaço coluna de 𝐴.  
 

Exemplo: Seja ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

010
001

A . 

 
O espaço linha de A é o conjunto de todos os ternos da forma  

𝑎! 1,0,0 +   𝑎! 0,1,0 = 𝑎!,𝑎!, 0  
O espaço coluna de A é o conjunto de todos os vetores da forma 

𝑎!
1
0 + 𝑎!

0
1 + 𝑎!

0
0 =

𝑎!
𝑎!  

 
Definição de espaço-nulo: Seja A uma matriz 𝑚  𝑥  𝑛. Então o subespaço do Rn consistindo 
de todas as soluções do sistema linear homogêneo Ax = 0 é chamado o espaço nulo da matriz 
A, denotado por N(A). 
 
Exemplo: O espaço nulo da matriz A = [1  2  1] consiste de todas as soluções da equação x1 + 
2x2  + x3 = 0. A solução geral pode ser expressa assim: 
x1 = -2x2 – x3 
x = (-2x2 – x3, x2, x3) ⇒ x = x2 (-2,1,0) + x3 (-1,0,1), com x2 e x3 arbitrários. 
Assim, o espaço nulo de A consiste de todas as somas de múltiplos dos vetores         (-2,1,0) e 
(-1,0,1). 
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Coordenadas de um vetor em uma base: Existe uma estreita ligação entre a noção de base e 
a de um sistema de coordenadas. Por exemplo, no 𝑅!, cada base representa um sistema de 
coordenadas, onde os vetores determinam a direção, sentido e unidade dos eixos OX e OY, 
respectivamente. Portanto, cada vetor do espaço pode ser escrito de forma única como 
combinação linear dos vetores da base. 
 
Definição: Seja  β = {v1, v2, ..., vn }    uma   base  de   um  espaço   vetorial  V. Para todo v∈ 
V, v=a1v1 + a2v2 + a3v3 + ... anvn. Os reais a1, a2, a3, ..., an  são chamados de componentes ou 

coordenadas de  v  na  base  β  e se representa por ==β )a,...,a,a(]v[ n21

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

n

2

1

a
:
a
a

. 

Exercício: Determine as coordenadas do vetor v=(8,6) na base canônica e na base  β = 
{(2,0),(1,3)} do 𝑅!. 
 
Coordenadas de um vetor em uma base: Existe uma estreita ligação entre a noção de base e 
a de um sistema de coordenadas. Por exemplo, no 𝑅!, cada base representa um sistema de 
coordenadas, onde os vetores determinam a direção, sentido e unidade dos eixos OX e OY, 
respectivamente. Portanto, cada vetor do espaço pode ser escrito de forma única como 
combinação linear dos vetores da base. 
 
Definição: Seja  β = {v1, v2, ..., vn }    uma   base  de   um  espaço   vetorial  V. Para todo v∈ 
V, v=a1v1 + a2v2 + a3v3 + ... anvn. Os reais a1, a2, a3, ..., an  são chamados de componentes ou 

coordenadas de  v  na  base  β  e se representa por ==β )a,...,a,a(]v[ n21

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

n

2

1

a
:
a
a

. 

Exercício: Determine as coordenadas do vetor v=(8,6) na base canônica e na base  β = 
{(2,0),(1,3)} do 𝑅!. 
 
Mudança de Base 
Muitas vezes, problemas de engenharia tornam-se mais simples quando fazemos uma 
mudança conveniente de referencial. Por exemplo, num problema em que um corpo se move 
no plano XY, cuja trajetória é uma elipse de equação x2 + xy + y2 – 3 = 0, ver figura 1, a 
descrição do movimento torna-se muito mais simplificada se ao invés de trabalharmos com os 
eixos x e y, isto é, o referencial determinado pela base formada por 𝚤 e 𝚥, utilizarmos um 
referencial que se apoia nos eixos principais da elipse, ver figura 2. 
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Neste novo referencial, a equação da trajetória será mais simples: 3x1

2 + 2y1
2 = 6 

  
Numa situação desse tipo, temos duas questões a resolver: 
1) Como escolher o novo referencial?  
2) Uma vez escolhido, qual a relação entre as coordenadas de um ponto no antigo referencial 

e suas coordenadas no novo? 
 
Sejam β  = {u1, u2, u3, ..., un} e β’= {v1, v2, ... , vn} duas bases de um mesmo espaço vetorial. 
Queremos saber se há uma relação entre as duas bases β e β!. E se há, qual é a relação? 
Seja w ∈ V. Então w pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base β e da base 
β!, isto é, 

w = x1u1 + x2u2 + ... + xnun  (I) 
 w = y1v1 + y2v2 + ... + ynvn  (II) 

 
Como "β"  é base de V, pode-se escrever β! como uma combinação linear de β: 

v1 = a11u1 + a21u2 + ... + an1un 
v2 = a12u1 + a22u2 + ... + an2un 

. . .          

. . .          

. . .          
vn = a1nu1 + a2nu2 + ... + annun  

 
De (II) tem-se: 
 
w = y1 (a11u1 + a21u2 + ... + an1un) + y2 (a12u1 + a22u2 + ... + an2un) + ... + yn (a1nu1 + a2nu2 + ... + 
annun) 
 
Rearrumando tem-se: 
w = (a11y1 + a21y2 + ... + an1yn) u1 + (a12y1 + a22y2 + ... + an2yn) u2 + ... + (a1ny1 + a2ny2 + ... + 
annyn) un 
 
De (I) vem que: 

x 

y 

0  

 

x1 
y1 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 
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x1 = a11y1 + a21y2 + ... + an1yn 
x2 = a12y1 + a22y2 + ... + an2yn 

. . .          

. . .          

. . .          
xn = a1ny1 + a2ny2 + ... + annyn 

 
Ou seja, em forma matricial tem-se: 

x = Ay, onde 
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

nnn2n1

2n2221

1n1211
11

aaa

aaa
aaa

A,

!
"#""

!
!

"" e
y

y
y

x

x
x

nn

 
 

A = [I]!
!!é a matriz de mudança da base β! para a base β. 

 

Assim, seja [v]β um vetor na base β e[v]!! um vetor na base β!. Então, [v]β= [I]!
!![v]!! . 

 

Exemplo: Dados β = {(2,-1),(3,4)} e β! = {(1,0),(0,1)} bases do 𝑅2, quem é  [I]!
!!? 

 
v1 = (1,0) = a11 (2,-1) + a21 (3,4) 
 
v2 = (0,1) = a12 (2,-1) + a22 (3,4) 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− 1

0
a
a

.
41
32

e
0
1

a
a

.
41
32

22

12

21

11  

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=⇒⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
⇒⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⇒⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

β
β 21

34
11
1

11/211/110
11/311/401

12/12/110
02/12/31

1041
0132 '

[I]  

 
Exercício: Seja β = {(1, 1, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 0) e β’ = {(1, 0, 1), (1, 2, 1), (0, 0, 1)} duas 

bases de 𝑅3. Determine [I]!
!!. 

Inversa da matriz mudança de base: [I]!
!! !!

= [I]!!
!  

 
 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear 
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TRANSFORMAÇÕES LINEARES 
 
 

Introdução  

Estamos familiarizados com funções ordinárias tais como a função f definida pela equação 
f(x) = x2. Essa função transforma um número real em outro número real, no caso, no seu 
quadrado. Por exemplo, o número 2 é transformado em 4, isto é, f(2) = 4. Estudaremos agora 
funções que transformam vetores em vetores. 
As transformações lineares apresentam aplicações na Física, Engenharia, Ciências Sociais e 
em vários ramos da Matemática.  
 
Transformação Linear: Em geral, se V e W são espaços vetoriais, uma função ou 
transformação T de V para W é uma regra que associa a todo vetor x em V um único vetor 
em W que é denotado por T(x).  
Se x é um vetor em V, então T(x) é chamada a imagem de x sobre a transformação T.  
 
Por exemplo, se T é uma transformação do R3 para o R2 definida pela equação: 

T(x1, x2, x3) = (x1 + x2, x2 + x3) 
Então T leva o vetor (1,1,1) no vetor T(1,1,1) = (2,2) e o vetor (3,2,0) no vetor T(3,2,0) = 
(5,2).  
 
 
Definição: Sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação (ou aplicação) 
 T: V → W é chamada de LINEAR se para todos os vetores x e y em V e para todo escalar α, 

• T(x + y) = T(x) + T(y) 
• T(αx) = α T(x) 

 
Uma transformação linear T: V → W preserva a adição e a multiplicação por escalar entre os 
vetores.  
Usando-se as duas propriedades simultaneamente, chegamos a uma terceira propriedade: 
 
Sejam v1 e v2 vetores em V e α1 e α2 dois escalares, então: 

T(α1v1 + α2v2) = T(α1v1) + T(α2v2) = α1 T(v1) + α2 T(v2) 
 

Diz-se que uma transformação linear satisfaz o princípio da superposição, que é essa terceira 
propriedade. Mas o princípio da superposição pode ser aplicado a n vetores em V e n 
escalares. Ora, mas isso é uma combinação linear. Logo, T preserva combinações lineares. 
 
Obs: No caso em que os espaços vetoriais V e W são os mesmos, denominamos a 
transformação linear T:V→V de operador linear. 
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Exemplo 1:  V =R e W = R 
  F : R → R  
  u → αu   ou F(u) = αu 

• F(u + v) = α(u + v) = αu + αv = F(u) + F(v). 
• F(ku) = α(ku) = kαu = kF(u).  

Então F é uma transformação linear. 
 
Exemplo 2: L: R 2 →R, L(v) = L(x,y) = 2x + 4 é uma transformação linear? 
Sejam u = (u1, u2) e v = (v1, v2) 

• L(u + v) = L(u1 + v1, u2 + v2) = 2 (u1 + v1) + 4 
• L(u + v) = 2u1 + 2v1 + 4 ≠ L(u) + L(v).  

Portanto L não é uma transformação linear. 
 
Exemplo 3: Transformações do plano no plano. 
 

a) Expansão ou contração uniforme: 
T: R2 → R2, α ∈ R tal que T(u) = αu    
      (x,y) → α (x,y) 

b) Reflexão em torno do eixo x: 
 T: R2 → R2      
     (x,y) → (x, -y) 

c) Reflexão na origem: 
 T: R2 → R2         
     (x,y) → (-x, -y) 

d) Rotação de um ângulo t no sentido anti horário: 
Rt: R2 → R2 
     (x,y) → (x cos t – y sen t, y cos t + x sen t) 
 

Exercícios: Prove que as transformações baixo são lineares: 
a) Seja A uma matriz 𝑚𝑥𝑛, então TA:R! → R!, definida por TA x =Ax para x em Rn. 
b) Seja D o operador diferencial D:𝒟 → ℱ definido por D 𝑓 = 𝑓′.  
c) Seja S:𝒞[𝑎, 𝑏] → 𝑅 definida por S 𝑓 = 𝑓 𝑥 𝑑𝑥!

! . 
Observações:  

• Para quaisquer espaços vetoriais V e W, a transformação T: V → W que leva o vetor 
nulo de V no vetor nulo de W, é conhecida como transformação nula, isto é, se 0 ∈ V, 
T(0) = 0 ∈ W. Isto nos ajuda a detectar transformações não lineares. Se T(0) ≠ 0, T  
não é linear. No entanto, T(0) = 0 NÃO é suficiente para que T seja linear. 
Exemplo: T: R3 → R3 onde T(x,y,z) = (x+1, y,z) é linear? 
 

• Para qualquer espaço vetorial, a transformação I:V → V que leva cada vetor de V em 
si mesmo é chamada de transformação identidade, isto é, I(v)=v para todo v em V. 
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Composição de Transformações Lineares 
 
Definição: Sejam T1 : V → W e T2 : W → U transformações lineares. Chama-se aplicação 
composta de T1 com T2, e se representa por 12 TT ! , à transformação linear 
  12 TT ! : V → U 
  12 TT ! : v → ( 12 TT ! ) (v) = T2 (T1(v)), qualquer v ∈ V. 
 

 
 

Exercício: Sejam S e T operadores lineares de R2 definidos por S(x, y) = (x – 2y, y) e T (x, y) 
= (2x, -y). Determinar TS ! . 
 
Inversa de Transformações Lineares: Uma transformação linear T:V→ W é invertível se 
existe uma transformação linear T’: W  → V tal que 

T'∘T=IV e T∘T'=IW 
Nesse caso, T’ é uma inversa de T. 
 
Teorema: Se T é uma transformação linear invertível, então sua inversa é única.  
 
Imagem e Núcleo 
 
Imagem: 

Im (T) = {w ∈ W; T(v) = w, para algum v ∈ V}.  
Isto é, a imagem de T é o conjunto dos vetores w de W tais que existe um vetor v∈ V, 

que satisfaz T(v) = w . 
Im (T) ⊂ W  é um subconjunto de W. 

 
Núcleo: 
 Ker(T) = {v ∈ V; T(v) = 0}.  
 Ou seja, o conjunto de todos os vetores v∈V tais que T(v) = 0  é chamado núcleo 
de T, sendo denotado por Ker(T).  

Ker(T) ⊂ V  é um subconjunto de V. 
 
 

v 

W U V 

T1(v) 
T2 (T1(v))	  

( ) (v)	  
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Exemplo: T: R2 →   R 
            (x,y) → x+y 

• Im(T) = R, pois dado w ∈R, w = T(w,0). 
• Ker(T) = {(x,y) ∈ R2 / x + y = 0} ou x = -y; v = (-1,1) gera o núcleo. O núcleo tem a 

dimensão de W, nesse caso. 
 
Definição: Dada uma aplicação T: V → W, diremos que T é injetora se dados u, v ∈ V com 
u ≠ v, então T(u) ≠ T(v)  
 
Definição: A aplicação T: V → W será sobrejetora se a imagem de T coincidir com W, ou 
seja, T(V) = W.  
 
Definição: Seja T: V → W uma transformação linear. O posto de T é a dimensão da imagem 
de T, e é denotado por posto(T)=rank(T). A nulidade de T é a dimensão do núcleo de T, e é 
denotada por nulidade(T) = nul(T). 
 
Propriedades das TLs:  
 
Seja T: V → W uma transformação linear, então: 

a) T(0)=0 e T(-v)=-T(v)  
b)  A imagem de uma combinação linear de vetores é igual à combinação linear das 

imagens com os mesmos coeficientes. Isto é,  
T(a1v1 +... anvn) = a1T(v1) + ... + anT(vn) 

c) Ker(T) é subespaço vetorial de V  
d) Im(T) é subespaço de W  
e) T é injetora se, e somente se, Ker(T) = {0}.  

 
Exercício: Encontre o núcleo e a imagem das TLs: 

a) Nula 
b) Identidade 
c) T: R3 → R3  ;   T x,y,z =(y,x+z,y) 

 
Teorema 1: Dados dois espaços vetoriais reais V e W e uma base de V, {v1, ..., vn}. Sejam 
w1, ..., wn elementos arbitrários de W. Então existe uma única aplicação linear  
T: V → W tal que: 

T(v1) = w1, ...., T(vn) = wn. 
Se v = a1v1 +... anvn, esta aplicação é dada por  
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T(v) = a1T(v1) + ... + anT(vn) = a1w1 +... anwn 

Isto significa que as aplicações lineares são determinadas conhecendo-se apenas seu 
valor nos elementos de uma base.  
 
Exercício: Qual é a transformação linear T: R2 → R3 tal que T(1,0) = (2,-1,0) e T(0,1) = 
(0,0,1)? 
 
Teorema do Núcleo e da Imagem: Seja T: V → W uma transformação linear de um espaço 
de dimensao finita V em um espaço vetorial W. Então, 
 

dim(V)= dim Ker(T) + dim Im(T) = nul(T) + rank(T) 
Corolários: 

a) Suponha que dim(V)=dim(W) então T é injetora se, e só se, T é sobrejetora. 
b) Se dim(V)=dim(W) e se T é injetora, então T leva base em base. 

 
Teorema: Uma transformação linear T: V → W será invertível se, e só se, for injetora e 
sobrejetora. 
  
Isomorfismo: Quando uma transformação linear T: V → W for injetora e sobrejetora ao 
mesmo tempo, dá-se o nome de ISOMORFISMO. Quando há tal transformação entre dois 
espaços vetoriais dizemos que estes são ISOMORFOS. Sob o ponto de vista da Álgebra 
Linear, espaços vetoriais isomorfos são, por assim dizer, idênticos.  
 Em outras palavras, quando a correspondência biunívoca entre dois espaços 
vetoriais preserva as operações de adição e multiplicação por escalar, T(v + w) = T(v) + T(w) 
e T(k.v) = k T(v), diz-se que esses espaços são isomorfos e denotamos por V≅ W. 
 
Exercício: Prove que 𝒫!!! e 𝑅! são isomorfos. 
 
Matriz de uma Transformação Linear: Toda transformação linear pode ser representada 
por uma matriz.  
 
Teorema: Toda matriz Amxn define uma transformação linear T: Rn → Rm, com  T(v)= A.v. 
Neste caso, A é chamada matriz natural  ou  matriz canônica de T e A  pode ser 
representada também por [ T ].  As linhas de A são, respectivamente, os coeficientes das 
componentes da imagem de T. 

Exemplo: Seja a matriz A=
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

45
03
12

. Se pensarmos na matriz A como um objeto que atua 

sobre um vetor v = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x

, por multiplicação, o resultado será o vetor  
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u = Av =
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−

−

y4x5
x3

yx2
.  Logo, a matriz A define uma transformação T: R2 → R3, onde  

T(v)= A.v  ou  T(x,y) = (2x-y,3x,5x-4y). Pode-se mostrar que essa transformação é linear.  
 
 
Teorema da Representação Matricial:  
 
Sejam E = {v!, v!,… , v!}   e F = {u!, u!,… , u!} bases ordenadas dos espaços vetoriais V e W 
de dimensão n e m, respectivamente. Se T: V → W é uma TL então existe uma matriz Amxn 
tal que 

 
[T(v)]F = A.[v]E para cada v∈ V. 

 
A é a matriz de representação de T nas bases E e F, sendo denotada por [ T ]F

E. As colunas de 
A correspondem às representações [T(v!)]F, isto é, 
 

A= a1,a2,…,an =([T(v!)]F, [T(v!)]F,…,[T(v!)]F)  
 
Exemplo: Considere o operador linear 𝐷:𝑃! → 𝑃! definido por 𝐷 𝑝 = 𝑝′. Dadas as bases 
ordenadas [𝑥!, 𝑥, 1] e[𝑥, 1] para 𝑃! e 𝑃!, respectivamente, queremos determinar uma 
representação matricial para 𝐷.  
Para fazer isso, aplicamos  𝐷 a cada um dos elementos da base de 𝑃!  
 

2( ) 2 2( ) 0(1)
( ) 1 0( ) 1(1)
(1) 0 0( ) 0(1)

D x x x
D x x
D x

= = +
= = +
= = +  

 
Em 𝑃!, os vetores de coordenadas para 𝐷(𝑥!), 𝐷(𝑥) e 𝐷(1) são 
 

( )
( )
( )

2( )              2,0

( )               0,1

(1)                0,0

T

T

T

D x

D x

D

→

→

→  
A matriz que tem esses vetores por colunas é  
 

2 0 0
0 1 0

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

A =
 

Se 𝑝 𝑥 = 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 + 𝑐, o vetor de coordenadas de 𝑃 em relação à base ordenada de 𝑃! é 
(𝑎, 𝑏, 𝑐)!. Para encontrar o vetor de coordenadas de 𝐷(𝑝) em relação à base ordenadas de 𝑃!, 
basta multiplicar  
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2 0 0 2
0 1 0

a
a

b
b

c

⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟⎝ ⎠  
Logo 𝐷(𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 + 𝑐) = 2𝑎𝑥 + 𝑏. 
 
 
 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear 
http://www.stamford.pro.br/ARQUIVOS/2002_Algebra.doc 
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CONJUNTOS ORTOGONAIS E ORTONORMAIS 
 
 

Introdução 

Podemos ampliar a estrutura de um espaço vetorial definindo um produto interno. Vamos 
generalizar os conceitos geométricos de comprimento, distância e perpendicularidade. Esses 
conceitos fornecem ferramentas geométricas poderosas para resolver muitos problemas 
aplicados, tais como aproximação, área, volume, dentre outros. 
 
1)  Produto Interno em Espaços Vetoriais (David Poole_pdf pag:564) 
 
Definição: Chama-se produto interno no espaço vetorial V uma função de V×V em R, que a 
todo par de vetores VV)v,u( ×∈!!  associa um número real, indicado por vu !! ⋅  ou >< v,u !! , 
tal que os seguintes axiomas sejam verificados: 
P1: uvvu !!!! ⋅=⋅ ; 

P2: wuvuwvu !!!!!!! ⋅+⋅=+⋅ )( ; 

P3: R  todo)()( ∈⋅=⋅ ααα paravuvu !!!!
; 

P4: 0u se, somente e se,00
!!!!!! ==⋅≥⋅ uueuu . 

 
Propriedades do Produto Interno 
I) Vu  todopara000 ∈=⋅=⋅ !!!!!! uu ; 
II) wvwuwvu !!!!!!! ⋅+⋅=⋅+ )( ; 
III) )()( vuvu !!!! ⋅=⋅ αα  para todo o α real; 

IV) nn vuvuvuvvvu !!
"

!!!!!
"

!!! ⋅++⋅+⋅=+++⋅ 2121 )(  
 
Exercícios: 
1) No espaço vetorial 2RV = , a função que associa a cada par de vetores, )y,x(u 11=!  e 

)y,x(v 22=!  o número real 2121 yy4xx3vu +=⋅ !!  é um produto interno. 

2) Em relação ao produto interno usual de 2R , calcule vu !! ⋅ , onde )2,5(ve)4,3(u −=−= !!  
3) Em 𝑉 = ℘!, seja 𝑝 𝑥 = 𝑎! + 𝑎!𝑥 + 𝑎!𝑥! e 𝑞 𝑥 = 𝑏! + 𝑏!𝑥 + 𝑏!𝑥!. Mostre que 
< 𝑝 𝑥 , 𝑞 𝑥 >= 𝑎!𝑏! + 𝑎!𝑏! + 𝑎!𝑏!, define um produto interno em ℘!. 
Solução: Prove que os axiomas P1, P2, P3 e P4 são verdadeiros. 
4) Sejam 𝑓 e 𝑔 pertencentes a ℂ 𝑎, 𝑏 , o espaço de todas as funções contínuas em um 
intervalo fechado [a,b]. Mostre que < 𝑓,𝑔 >  =    𝑓 𝑥 𝑔 𝑥 𝑑𝑥!

!  define um produto interno 
em ℂ 𝑎, 𝑏 . 
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Aplicações do produto interno 
 
i) Norma de um vetor 
 
Definição: Dado um vetor v!  de um espaço vetorial V com produto interno, chama-se 
módulo, norma ou comprimento de v!  o número real não-negativo, indicado por v! , definido 

por: vvv !!! ⋅=  

Observe que se ),,( 111 zyxu =!  for um vetor do 3R  com produto interno usual, tem-se: 
2
1

2
1

2
1111111 ),,(),,( zyxzyxzyxu ++=⋅=!  

 
ii) Distância entre dois vetores 
 
Definição: Chama-se distância entre vetores u!  e v!  o número real representado por )v,u(d !!  e 
definido por: ||),( vuvud !!!! −=  

Sendo )z,y,x(u 111=!  e ),,( 222 zyxv =!  vetores do 3R , com produto interno usual, tem-se: 

|),,(|||),( 212121 zzyyxxvuvud −−−=−= !!!!
 

Ou 
2

21
2

21
2

21 )()()(),( zzyyxxvud −+−+−=!!  
 
Propriedades da norma de um vetor 
Definição: Seja V um espaço vetorial com produto interno. Então, as seguintes propriedades 
são válidas: 

I) 0v se, somente e se, ,0||,0||
!!!!! ==∈∀≥ veVvv . 

II) RVvvv ∈∀∈∀= ααα ,|,||||| !!
. 

III) Vvuvuvu ∈∀≤• !!!!!! ,|,||||| . 

IV) Vvuvuvu ∈∀+≤+ !!!!!! ,|,||||| . 
 
iii) Ângulo de dois vetores 
Definição: Sejam u

!
 e v
!

 vetores não-nulos de um espaço vetorial V com produto interno. 
A desigualdade de Schwartz |v||u||vu| !!!! ≤• , pode ser escrita como: 

1
||||
|| ≤•
vu
vu
!!
!!

 ou 
1

||||
≤•

vu
vu
!!
!!

 
 
O que implica: 

1
||||

1 ≤•≤−
vu
vu
!!
!!
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Por esse motivo, pode-se dizer que essa fração é o co-seno de um ângulo θ, denominado 
ângulo dos vetores u

!
 e v
!

: 

πθθ ≤≤•= 0,
||||

)cos(
vu
vu
!!
!!

 
 
Exemplos: 
1) Considere o 3R  com o produto interno usual. Determine a componente c do vetor 

),3,6( cv −=!  tal que 7|v| =! . 
Solução: 

24499367)3(6|| 22222 ±=⇒=⇒=++⇒=+−+= ccccv!  
2) Seja o produto interno usual no 3R . Determinar o ângulo entre os seguintes vetores: 

)5,1,2( −=u!  e )2,0,5(=v!  
Solução: 

30)5(12|| 222 =−++=u!  
29205|| 222 =++=v!  

010102)5(0152 =−=×−+×+×=• vu !!  
Donde vem: 

0
2930

0
||||

)cos( =
×

=•=
vu
vu
!!
!!

θ
 ⇒ 

2
πθ =  rad. 

3) Sejam 𝑓 e 𝑔 pertencentes a ℂ 0,1 , o espaço de todas as funções contínuas no intervalo 
fechado [0,1], com o produto interno < 𝑓,𝑔 >  =    𝑓 𝑥 𝑔 𝑥 𝑑𝑥!

!  em ℂ 0,1 . Se 𝑓 𝑥 = 𝑥 e 
𝑔 𝑥 = 3𝑥 − 2, calcule: 
a) 𝑓         b) 𝑑(𝑓,𝑔)      c) < 𝑓,𝑔 > 
 
R: a) !

!
,    b) !

!
,     c) 0 

 
2) Conjunto Ortogonal de Vetores  
 
Definição de vetores ortogonais: Seja V um espaço vetorial euclidiano. Diz-se que dois 
vetores u!  e v!  de V são ortogonais, e se representa por vu !! ⊥ , se, e somente se, 

0uvvu T ==• !! . 
 

Exemplo: seja 
2RV =  um espaço vetorial euclidiano em relação ao produto interno 

21212211 2),(),( yyxxyxyx +=• . Em relação a este produto interno, os vetores )2,3(−=u!  e 
)3,4(=v!  são ortogonais, pois: 

012123224)3( =+−=××+×−=• vu !! . 
Obs.: 
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1) O vetor V∈0
!

 é ortogonal a qualquer vetor Vv ∈! . 
2) Se vu !! ⊥ , então vu !! ⊥α  para todo R∈α . 
3) vu !! ⊥1  e vu !! ⊥2 , então vuu !!! ⊥+ )( 21 . 

 
 
Definição de conjunto ortogonal de vetores: Seja V um espaço vetorial Euclidiano. Diz-se 
que um conjunto de vetores Vvvv n ⊂},,,{ 21

!
"

!
 é ortogonal se dois vetores quaisquer, distintos, 

são ortogonais, isto é, se 0vv ji =• !!  para ji ≠ . 

 
Exemplo: No 3R , o conjunto {(1, 2, -3), (3, 0, 1), (1, -1, -5)} é ortogonal em relação ao 
produto interno usual, pois: 

0)1,0,3()3,2,1( =•−  
0)3,5,1()3,2,1( =−−•−  

0)3,5,1())1,0,3( =−−•  
 
Teorema 1: Um conjunto ortogonal de vetores não nulos }v,,v,v{A n21

!
"

!!=  é linearmente 
independente (LI). 
 
Definição base ortogonal: Diz-se que uma base }v,,v,v{ n21

!
"

!  de V é ortogonal se os seus 
vetores são dois a dois ortogonais. 
Assim, levando em conta o teorema anterior, se dim V = n, qualquer conjunto de n vetores 
não-nulos e dois a dois ortogonais, constitui uma base ortogonal. Por exemplo, o conjunto 
apresentado no exemplo anterior, {(1, 2, -3), (3, 0, 1), (1, -1, -5)}, é uma base ortogonal de 

3R . 
 
3) Subespaços Ortogonais (David Poole_pdf pag:399) 
 
Definição: Dois subespaços 𝑊 e 𝑈 de 𝑅! são ditos ortogonais se 𝑤!𝑢 = 0 para todo w∈W e 
todo u∈U. Se W e U são ortogonais, escrevemos W⊥U. 
 
Exemplo: Seja W um subespaço de 𝑅! gerado por 𝑒! e seja U o subespaço gerado por 
𝑒!.  Mostre que U e W são ortogonais. 
Solução: Se 𝑤 ∈𝑊e 𝑢 ∈ 𝑈, estes vetores devem ser da forma 
𝑤 = (𝑤!, 0,0) e 𝑢 = 0,𝑢!, 0 . Logo, 𝑤!𝑢 = 𝑤!. 0+ 0.𝑢! + 0.0 = 0. Portanto, 𝑊 ⊥ 𝑈. 
 
Definição: Seja U um subespaço de Rn. O conjunto de todos os vetores em Rn que são 
ortogonais a todos os vetores em U será representado por  𝑈!.  Logo, 

𝑈! = {𝑤 ∈   𝑅!  /  𝑤!𝑢 = 0  para todo  𝑢 ∈ 𝑈} 
O conjunto 𝑈! é chamado de complemento ortogonal de 𝑈. 
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Exemplo: Os subespaços do exemplo anterior são ortogonais, mas eles não são 
complementos ortogonais. Com efeito, 𝑊! = 𝑔𝑒𝑟(𝑒!, 𝑒!) e 𝑈! = 𝑔𝑒𝑟 𝑒!, 𝑒! . 
 
Teorema: Seja 𝑊 um subespaço de 𝑅!. 
a) 𝑊! é um subespaço de 𝑅! 
b) (𝑊!)! =𝑊 
c) 𝑊 ∩𝑊! = {0} 
d) Se 𝑊 = 𝑔𝑒𝑟(𝑤!,𝑤!,… ,𝑤!), então 𝑢 está em 𝑊 se, e somente se, 𝑢.𝑤! = 0 para todo 
𝑖 = 1, . . . , 𝑘.  
 
Subespaços Fundamentais 
 
Definição: Seja 𝐴 uma matriz 𝑚𝑥𝑛. 
1. O espaço linha de A, lin(A),  é o subespaço de R1xn gerado pelos vetores linha de A. 
2. O espaço coluna de A, col(A), é o subespaço de Rmx1 gerado pelos vetores coluna de A. 
3. O espaço nulo ou anulado de A é o subespaço do Rn consistindo de todas as soluções do 
sistema linear homogêneo Ax = 0, denotado por N(A), ou seja, é o núcleo de A. 
 

Exemplo: Seja ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

010
001

A . 

 
O espaço linha de A é o conjunto de todos os ternos da forma  

𝑎! 1,0,0 +   𝑎! 0,1,0 = 𝑎!,𝑎!, 0  
O espaço coluna de A é o conjunto de todos os vetores da forma 

𝑎!
1
0 + 𝑎!

0
1 + 𝑎!

0
0 =

𝑎!
𝑎!  

 
Definição: Se A é uma matriz 𝑚𝑥𝑛, o espaço coluna de A é igual à imagem de A. Chamemos 
a imagem de A de R(A). Logo, 
 

𝑐𝑜𝑙 𝐴 = 𝑅 𝐴 = 𝑏 ∈ 𝑅! ∕ 𝑏 = 𝐴𝑥  para algum  𝑥 ∈ 𝑅! . 
 
O espaço coluna de 𝐴! , 𝑙𝑖𝑛 𝐴 = 𝑅 𝐴! = {𝑦 ∈ 𝑅! 𝑦 = 𝐴!𝑥  para algum  𝑥 ∈ 𝑅!}   
 
Teorema fundamental dos subespaços: Se 𝐴 é uma matriz 𝑚𝑥𝑛, então  

𝑁 𝐴 = 𝑅 𝐴! !  e  𝑁 𝐴! = 𝑅 𝐴 !, 
onde 𝑁 𝐴 = 𝑥 ∈ 𝑅!  /  𝐴𝑥 = 0 . 
 
Obs1: Assim matrizes 𝑚𝑥𝑛 têm quatro subespaços: 𝑁 𝐴 ,𝑅 𝐴! ,𝑁 𝐴!   e  𝑅 𝐴! ! que sã 
chamados de subespaços fundamentais. 
Obs2: 𝑁(𝐴)! = 𝑅 𝐴!  e 𝑁 𝐴! ! = 𝑅 𝐴 . 
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Resumo do procedimento para achar bases para o espaço linha, coluna e nulo por uma 
matriz A: 
 
1. Encontrar a forma escalonada reduzida R de A. 
2. Use os vetores linha não nulos de R para formar uma base do espaço linha de A. 
3. Use os vetores coluna de A correspondentes às colunas de R que contenham os 1 líderes 
(colunas pivô) para formar uma base do espaço coluna de A. 
4. Expresse as variáveis líderes de Rx=0 em termos das variáveis livres, coloque as variáveis 
livres iguais a parâmetros, substitua novamente em x e escreva o resultado como uma 
combinação linear de vetores f (em que f é o número de variáveis livres). Esses vetores f 
formam uma base para N(A). 
 

Exemplo: Seja 𝐴 =
1 1 2
0 1 1
1 3 4

. Encontre as bases para 𝑁 𝐴 ,𝑅 𝐴! , 𝑁 𝐴!   e  𝑅 𝐴 . 

 
Solução: Podemos encontrar bases para N(A) e R(AT) escalonando A: 
 

 
1 1 2
0 1 1
1 3 4

→
1 1 2
0 1 1
0 2 2

→
1 0 1
0 1 1
0 0 0

.  Como (1,0,1) e (0,1,1) formam uma base para o 

espaço linha de A, segue-se que (1,0,1) e (0,1,1) formam uma base para R(AT). 
 
Se 𝑥 ∈ 𝑁 𝐴 ,   segue-se do passo 4 acima, que 
𝑥! + 𝑥! = 0
𝑥! + 𝑥! = 0,  logo 𝑥! = 𝑥! = −𝑥!.  

Fazendo 𝑥! = 𝛼, vemos que 𝑁 𝐴 = 𝑥 ∈ 𝑅!  /  𝐴𝑥 = 0 = 𝑥!, 𝑥!, 𝑥! = 𝛼,𝛼,−𝛼 =
𝛼 1,1,−1 =< 1,1,−1 >. 
 
Para encontrar bases para R(A) e N(AT), escalonamos a matriz AT: 
 

1 0 1
1 1 3
2 1 4

→
1 0 1
0 1 2
0 1 2

→
1 0 1
0 1 2
0 0 0

. 

Logo, (1,0,1) e (0,1,2) formam uma base para R(A). 
Se 𝑥 ∈ 𝑁 𝐴! , 𝑥! = −𝑥!, 𝑥! = −2𝑥!. Fazendo 𝑥! = 𝛼, vemos que  

𝑁 𝐴! = 𝑥 ∈ 𝑅!  /  𝐴!𝑥 = 0 = 𝑥!, 𝑥!, 𝑥! = −𝛼,−2𝛼,𝛼 = 𝛼 −1,−2,1 =
< −1,−2,1 >. 

 
7) Conjuntos Ortonormais (David Poole_pdf pag:389) 
 
Definição: Um conjunto {𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣!} é um conjunto ortonormal se é um conjunto ortogonal 
de vetores unitários. 
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Definição: Uma base }v,,v,v{B n21
!

"
!!=  de um espaço vetorial euclidiano V é ortonormal 

se B é ortogonal e todos os seus vetores são unitários, isto é, se: 

⎩
⎨
⎧

=
≠

=•
jipara
jipara

vv ji 1
0!!

 
 
Exemplos: Em relação ao produto interno usual: 
1) )}1,0(),0,1{(B =  é uma base ortonormal de 2R  (é a chamada base canônica); 

2) )}
2
3,

2
1(),

2
1,

2
3{(B −=  é também uma base ortonormal de 2R . (verifique); 

3) }1,0,0(),0,1,0(),0,0,1{(B =  é uma base ortonormal de 3R  (é a base canônica); 
 
Definição: Uma matriz  𝑄 𝑛𝑥𝑛 , é dita uma matriz ortogonal se os vetores coluna de 𝑄 
formam um conjunto ortonormal em 𝑅!.  
 
Teorema: Uma matriz  𝑄 𝑛𝑥𝑛, é ortogonal se, e somente se, 𝑄!𝑄 = 𝐼.  
 
Propriedades: Se Q é uma matriz ortogonal 𝑛𝑥𝑛, então  
a) os vetores coluna de Q formam uma base ortonormal para 𝑅! 
b) 𝑄!𝑄 = 𝐼  
c) < 𝑄𝑥,𝑄𝑦 >  =  < 𝑥,𝑦 > 
d) ǁ‖Qxǁ‖2=ǁ‖xǁ‖2 
 
8) Projeções Ortogonais (David Poole_pdf pag:403) 
 
Se 𝑢  e 𝑣 são vetores em 𝑅! e 𝑢 ≠ 0  , a projeção ortogonal de v  sobre u é o vetor 𝑝𝑟𝑜𝑗!(𝑣) 
definido por 𝑝𝑟𝑜𝑗! 𝑣 = !∙!

! ! 𝑢.  proju(v) 

Além disso, o vetor 𝑝𝑒𝑟𝑝! 𝑣 = 𝑣 − 𝑝𝑟𝑜𝑗!(𝑣). 
 
 
  
 
 
 
 
 
Definição: Seja W um subespaço de 𝑅! e seja {𝑢!,𝑢!,… ,𝑢!} uma base ortogonal de 𝑊. Para 
um vetor 𝑣 em 𝑅!, a projeção ortogonal de 𝒗 em 𝑾 é definida por  

𝑝𝑟𝑜𝑗! 𝑣 =
𝑢! ∙ 𝑣
𝑢! ! 𝑢! +⋯+   

𝑢! ∙ 𝑣
𝑢! ! 𝑢! = 𝑝𝑟𝑜𝑗!! 𝑣 +⋯+ 𝑝𝑟𝑜𝑗!! 𝑣 . 

 
A componente ortogonal de v em relação a W é o vetor 
 

u	  

proju(v)	  

v	  
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𝑝𝑒𝑟𝑝! 𝑣 = 𝑣 − 𝑝𝑟𝑜𝑗!(𝑣) 
 
Exercício: Seja W um plano em 𝑅! de equação 𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = 0, e seja 𝑣 = 3,−1, 2 . 
Encontre a projeção ortogonal de 𝑣 em  𝑊 e a componente ortogonal de 𝑣 em relação à 𝑊.   
 
Teorema da decomposição ortogonal: Seja 𝑊 um subespaço de 𝑅! e seja 𝑣 um vetor em 
𝑅!. Existem vetores únicos 𝑤 em 𝑊 e 𝑤! em 𝑊! tais que 𝑣 = 𝑤 + 𝑤!. 
 
9) Processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt (David Poole_pdf pag:409) 
 
Esse método nos possibilita construir uma base ortogonal (ou ortonormal) para qualquer 
subespaço de 𝑅!. 
 
W={v1, v2,...,vk} 
 
Definição: Seja um espaço vetorial euclidiano V e uma base qualquer 𝑊 = {𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣!} 
desse espaço. A seguinte sequência de passos irá produzir uma base ortogonal {𝑤!,𝑤!,… ,𝑤!} 
de V. 
 
1. Seja 𝑤! = 𝑣!  e 𝑊! = 𝑠𝑝𝑎𝑛{𝑣!} 
 
2. Podemos obter um segundo vetor a 𝑤! tomando a componente ortogonal de 𝑤! em relação 
a 𝑤!. Ou seja, 

𝑤! = 𝑣! − 𝑝𝑟𝑜𝑗!! 𝑣! =   𝑣! − !!∙!!
!! ! 𝑤!. 

 
3. Para determinar um vetor 𝑤! que é ortogonal a ambos 𝑤! e 𝑤!, calculemos a componente 
ortogonal de 𝑣! que é ortogonal ao espaço 𝑊! gerado por 𝑤!e 𝑤!. 
 

𝑤! = 𝑣! − 𝑝𝑟𝑜𝑗!! 𝑣! =   𝑣! − !!∙!!
!! ! 𝑤! −   

!!∙!!
!! ! 𝑤! 

Procedendo de maneira análoga, obtemos os vetores 𝑤!,𝑤!,… ,𝑤!. Como V tem dimensão n 
e conjuntos ortogonais são linearmente independentes, o conjunto {𝑤!,𝑤!,… ,𝑤!} é uma base 
ortogonal de V. Esse processo que permite a determinação de uma base ortogonal a partir de 
uma base qualquer, chama-se processo de Ortogonalização de Gram-Schmidt. 
Para obtermos uma base ortonormal, basta normalizar cada vetor 𝑤!. Tomando 𝑢! =

!!
!!
, 

obtemos a base {𝑢!,𝑢!,… ,𝑢!} de vetores ortonormais. 
 
Exemplo: 
Sejam 𝑣! = (1,1,1), 𝑣! = 0,2,1  e 𝑣! = (0,0,1) vetores de 3R . Vamos obter, a partir desses 
vetores, uma base ortonormal em relação ao produto usual. 
 
Solução 
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1. 𝑤! = 𝑣! = (1,1,1) 

2. 𝑤! = 𝑣! − !!∙!!
!! ! 𝑤! = −1,1,0  

3. 𝑤! = 𝑣! − !!∙!!
!! ! 𝑤! −   

!!∙!!
!! ! 𝑤! = − !

!
,− !

!
, !
!

 

 

Então os vetores normalizados são 
 
𝑢! =

!!
!!

= !
!
, !
!
, !
!
; 𝑢! =

!!
!!

= − !
!
, !
!
, 0 ;   𝑢! =

!!
!!

= − !
!
,− !

!
, 2  

 
10) Componentes de um vetor numa base ortogonal 
Definição: Seja V um espaço vetorial euclidiano e },,,{ 21 nvvvB !

"
!!=  uma base ortogonal de 

V. Para um vetor Vw∈! , tem-se: 

nnii vavavaw !
"

!
"

!! ++++= 11 . 

Efetuando o produto interno de ambos os membros da igualdade por iv
!

, vem: 

inniii vvavavavw !!
"

!
"

!!! •++++=• )( 11  
ou 

)()()( 11 inniiiii vvavvavvavw !!
"

!!
"

!!!! •++•++•=•  
Ou  

)( iiii vvavw !!!! •=• , pois ij para 0 ≠=• ji vv !!
 

Logo,  

ii

i
i vv

vw
a !!

!!

•
•

=
 

é a i-ésima coordenada de w
!

 em relação a base B. 
 

Exemplo: Seja 
2RV = com produto interno usual e a base ortogonal )}2,1(),1,2{( −=B . 

Calcule as coordenadas do vetor )7,4(=w!  em relação a essa base B, na qual )1,2(1 =v
!

 e 
)2,1(2 −=v! .  

Solução: 

2211 vavaw !!! +=  
Para determinar 1a  e 2a , utiliza-se a fórmula (5.8.4): 

3
5

15
14
78

)1,2()1,2(
)1,2()7,4(

11

1
1 ==

+
+=

•
•=

•
•

=
vv
vwa !!
!!

 

2
5

10
41
144

)2,1()2,1(
)2,1()7,4(

22

2
2 ==

+
+−=

−•−
−•=

•
•

=
vv
vwa !!
!!

 
Logo: 

21 23 vvw !!! +=   ou  )2,3(=Bw
!
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Como se viu as coordenadas de w
!

, na base canônica, são 4 e 7, enquanto na base B são 3 e 2. 

Obs.: No caso particular de },,,{ 21 nvvvB !
"

!!=  ser uma base Ortonormal de V, os 

coeficientes ia  do vetor nnii vavavaw !
"

!
"

!! ++++= 11 , pela fórmula (5.8.4), são dados por: 

ii vwa !! •=  

Pois, 1=• ii vv !!
. 

Assim,  

nni vvwvvwvvww !!!
"

!!!!!!! )()()( 211 •++•+•=  
 
 
Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear 
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AUTOVALORES E AUTOVETORES 

 

Introdução  

Muitos problemas de aplicações envolvem aplicar uma transformação linear repetidamente a 
um vetor dado. A chave para resolução destes problemas é escolher um sistema de 
coordenadas ou uma base que é em algum sentido natural para o operador e no qual seja mais 
simples fazer os cálculos envolvendo operador. Tais problemas aparecem em aplicações 
envolvendo vibrações, em aerodinâmica, elasticidade, física nuclear, mecânica, engenharia, 
biologia e equações diferenciais. 

 

1)  Autovalores e Autovetores 

Definição: Seja 𝑇:𝑉→ 𝑉 um  operador  linear. Um vetor não-nulo 𝑣∈𝑉 é chamado vetor 
próprio ou autovetor de 𝑇 se existe 𝜆 ∈ 𝑅, tal que  𝑇(𝑣)   =   𝜆  𝑣.  O real 𝜆 é chamado valor 
próprio ou autovalor de 𝑇 associado ao vetor próprio 𝑣. 

Como toda transformação linear pode ser escrita pela multiplicação de uma matriz por um 
vetor, então 𝑇(𝑣)   =   𝐴𝑣, onde A é uma matriz 𝑛𝑥𝑛. Dessa forma, 

𝑇 𝑣 = 𝐴𝑣 =   𝜆  𝑣, 

o que resulta no sistema homogêneo: 

(I) (𝐴  –   𝜆  𝐼)  𝑣   =   0.   

Os vetores 𝑣   ≥   0 para os quais existe um 𝜆 que resolve a equação (I) são chamados de 
autovetores da matriz 𝐴 e os valores de 𝜆, que conjuntamente com 𝑣 resolvem a equação são 
chamados de autovalores da matriz 𝐴 associados aos respectivos autovetores. 

O conjunto de soluções de (I) é 𝑉! = 𝑁 𝐴 − 𝜆𝐼 = {𝑣 ∈ 𝑉;𝐴𝑣 =   𝜆  𝑣}, que é um subespaço 
de 𝑅!. O subespaço 𝑁 𝐴 − 𝜆𝐼  é chamado de autoespaço associado ao autovalor 𝜆. 

A equação (I) terá solução além da trivial se e somente se 𝐴 − 𝜆𝐼 é singular, ou seja, 

det 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0. 

O que resulta em um polinômio de grau  𝑛 em 𝜆, conhecido como polinômio característico, 
p 𝜆 = det 𝐴 − 𝜆𝐼 . As raízes do polinômio característico são os autovalores da matriz 𝐴. 

Para se encontrar os autovetores basta substituir o valor do autovalor na equação original e 
encontrar o autovetor. O autovalor será, então, associado ao autovetor encontrado. 

Na verdade, o autovetor encontrado forma uma base para o espaço de solução da equação (I), 
dado o respectivo autovalor. Logo, qualquer múltiplo do autovetor também é um autovetor. 
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Em resumo, temos: 

Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e 𝜆 um escalar. Os seguintes enunciados equivalentes: 
 
a) 𝜆 é um autovalor de 𝐴 
b) (𝐴  –   𝜆  𝐼)  𝑣   =   0 tem uma solução não trivial 
c) 𝑁 𝐴 − 𝜆𝐼 ≠ {0} 
d) 𝐴 − 𝜆𝐼 é singular 
e) det 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0 

 

Exemplo: Determinar os autovalores e autovetores do operador linear 

𝑇:  𝑅! → 𝑅!;𝑇 𝑥,𝑦 = 3𝑥 + 2𝑦, 3𝑥 − 2𝑦) 

Solução:  

Em forma matricial: 

𝑇 𝑣 = 3 2
3 −2

𝑥
𝑦 = 𝐴. 𝑣 

 

det 𝐴 − 𝜆𝐼 = 3− 𝜆 2
3 −2− 𝜆 = 0 ou 𝜆! − 𝜆 − 12 = 0. 

Logo os autovalores de  𝐴 são 𝜆! = 4 e 𝜆! = −3.  

Para achar os autovetores basta substituir cada um dos autovalores na equação (𝐴  –   𝜆  𝐼)  𝑣   =
  0. 

 

Para 𝜆! = 4, obtemos 𝑣! = 2𝑦,𝑦 = 𝑦(2,1). Logo qualquer múltiplo não nulo de 2, 1  é um 
autovetor associado a 𝜆!, e {(2,1)} é uma base para o autoespaço correspondente a 𝜆!.  

Similarmente, para 𝜆! = −3, obtemos 𝑣! = 𝑥,−3𝑥 = 𝑥 1,−3 . Neste caso, {(1,−3)} é 
uma base para 𝑁 𝐴 + 3𝐼  e qualquer múltiplo não nulo de 1,−3  é um autovetor associado 
𝜆!. 

Observações: 

1) O vetor nulo não é considerado autovetor. Porém, o escalar 0 pode ser autovalor. 

2) Nem todo operador linear tem autovalor, portanto, nem autovetor. 

3) O conjunto dos autovalores de um operador linear 𝑇 é denominado de espectro de 𝑇. 

4) Se 𝐾𝑒𝑟 𝑇 ≠ 0 ⟹ 𝜆 = 0 é autovalor de 𝑇 e ∀𝑣 ∈ 𝐾𝑒𝑟 𝑇 − {0} é autovetor associado a 
𝜆 = 0, pois 𝑇 𝑣 = 0 = 0. 𝑣. 

5) Se 𝑣  é autovetor de 𝜆 ⟹ 𝑘. 𝑣 é autovetor de 𝜆, já que 𝑇 𝑘𝑣 = 𝑘𝑇 𝑣 = 𝑘𝜆𝑣 = 𝜆 𝑘𝑣 , 
∀𝑘 ∈ 𝑅. 
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6) Se 𝑣!,… , 𝑣! são autovetores associados a autovalores distintos 𝜆!,… , 𝜆! de uma matriz 𝐴 
𝑛𝑥𝑛, então o conjunto {𝑣!,… , 𝑣!} é linearmente independente.  

 

Definição: Uma matriz 𝐵 é dita similar ou semelhante a uma matriz 𝐴, 𝐴~𝐵 se existe uma 
matriz não singular 𝑆 tal que 𝐵 = 𝑆!!𝐴𝑆. 

Teorema: Sejam 𝐴  e 𝐵 𝑛𝑥𝑛 com 𝐴~𝐵. Então, 

a) 𝑑𝑒𝑡𝐴 = 𝑑𝑒𝑡𝐵 

b) 𝐴 é invertível se, e somente se, 𝐵 é invertível. 

c) 𝐴 e 𝐵 têm o mesmo posto. 

d) 𝐴 e 𝐵 têm o mesmo polinômio característico. 

e) 𝐴 e 𝐵 têm os mesmos autovalores. 

 

2) Diagonalização  

Estamos interessados em encontrar uma base do espaço vetorial V, de modo que a matriz que 
representa o operador T:V→ V  seja a mais simples. Veremos que essa matriz é uma matriz 
diagonal. 

Definição: Seja T:V→ V um operador linear. Dizemos que T é um operador diagonalizável se 
existe uma base de V cujos elementos são autovetores de T. 

Definição (versão matricial): Uma matriz 𝐴 𝑛𝑥𝑛 é diagonalizável se existir uma matriz 
invertível 𝑃 tal que 𝐷 = 𝑃!!𝐴𝑃 é uma matriz diagonal; dizemos que a matriz 𝑃 diagonaliza 
𝐴. 

O teorema abaixo mostra que essas definições são equivalentes. 

Teorema: Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛, então são equivalentes: 

(a) 𝐴 é diagonalizável 

(b) 𝐴 tem n autovetores linearmente independentes. 

 

Observações: 

1) Se 𝐴 é diagonalizável, então os vetores coluna da matriz diagonalizante 𝑃 são autovetores 
de 𝐴 e os elementos diagonais de D são os autovalores correspondentes de 𝐴. 

2) A matriz diagonalizante 𝑃 não é única. 

3) Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e tem n autovalores distintos, então 𝐴 é diagonalizável. Se os 
autovalores não forem distintos, 𝐴 pode ser ou não diagonalizável, dependendo se 𝐴 tem n 
autovetores distintos. 
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4) Se 𝐴  é diagonalizável, então 𝐴 pode ser fatorada em um produto 𝑃!!𝐴𝑃. 

Segue-se da observação 4 que, 

 

𝐴! = (𝑃𝐷𝑃!!)(  𝑃𝐷𝑃!!) = 𝑃𝐷!𝑃!! 

 

Em geral, 𝐴! = 𝑃𝐷!𝑃!! = 𝑃
𝜆!!                   
⋱

                    𝜆!!
𝑃!!. 

Uma vez que tenhamos uma fatoração 𝐴 = 𝑃𝐷𝑃!!, é fácil calcular as potencias de 𝐴. 

 

Procedimento para diagonalizar uma matriz: 

Passo 1: Encontre n autovetores linearmente independentes de A, digamos 𝑣!,… , 𝑣! 

Passo 2: Forme a matriz P com os vetores coluna 𝑣!,… , 𝑣! 

Passo 3: Monte D com os autovalores associados a 𝑣!,… , 𝑣!. 

 

Exemplo 1: Diagonalize a matriz 𝐴 = 2 −3
2 −5 . 

Passo 1: Os autovalores de 𝐴 são 𝜆! = 1 e 𝜆! = −4. Correspondendo a 𝜆!e 𝜆!, temos os 
autovetores 𝑣! = 3, 1  e 𝑣! = 1, 2 . 

 

Passo 2: 𝑃 = 3 1
1 2 . 

Passo 3: Segue-se que 𝐷 = 𝑃!!𝐴𝑃 = !
!

2 −1
−1 3

2 −3
2 −5

3 1
1 2 = 1 0

0 −4 . 

 

Exemplo 2: Diagonalize a matriz 𝐴 =
3 −1 −2
2 0 −2
2 −1 −1

. 

É fácil ver que os autovalores de 𝐴 são 𝜆! = 0, 𝜆! = 1 e 𝜆! = 1. Correspondendo a 𝜆! = 0, 
temos o autovetor 1,1, 1  e correspondendo a 𝜆! = 𝜆! = 1, temos os autovetores (bases do 
autoespaço) 1,2,0  e 1,0,1 . Assim, 
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𝑃 =
1 1 1
1 2 0
1 0 1

 e 𝐷 =
0 0 0
0 1 0
0 0 1

. 

Embora 𝜆 = 1 seja um autovalor múltiplo, a matriz ainda é diagonalizada já que há três 
autovetores linearmente independentes. 

 

Exemplo 3: Diagonalize a matriz 𝐴 = 1 1
0 1 . 

Os autovalores de 𝐴 são ambos iguais a 1. Qualquer autovetor correspondente a 𝜆 = 1 deve 
ser um múltiplo de (1,0). Portanto, 𝐴 não é diagonalizável. 

Exercício: Prove que se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛, diagonalizável, então o posto de 𝐴 é o número 
de autovalores não nulos de 𝐴. 

Definição: Se 𝜆! é um autovalor de uma matriz 𝐴 𝑛𝑥𝑛, então a dimensão do autoespaço 
associado a 𝜆! é chamada de multiplicidade geométrica de 𝜆! e o número de vezes que 
𝜆 − 𝜆! aparece como um fator do polinômio característico de 𝐴 é chamada multiplicidade 
algébrica de 𝜆!. 

Por exemplo, considere o polinômio característico de 𝐴 do exemplo 2, 𝑝 𝜆 = 𝜆 −
0 𝜆 − 1 !. A multiplicidade geométrica de 𝜆 = 0 é no máximo 1(portanto exatamente1) e de 
𝜆 = 1 é no máximo 2. Como existe exatamente dois autovetores associados a 𝜆 = 1, então a 
multiplicidade geométrica de  𝜆 = 1 é 2. A multiplicidade algébrica é 1 e 2 respectivamente. 

Teorema: Se A uma matriz 𝑛𝑥𝑛, então 

a) Para cada autovalor de A, a multiplicidade geométrica é menor do que a multiplicidade 
algébrica. 

b) A é diagonalizável se, e somente se, para cada autovalor, a multiplicidade geométrica é 
igual à multiplicidade algébrica. 

 

Aplicações: Equações diferenciais, cadeias de Markov, Teorema da decomposição do valor 
singular: processamento digital de imagens, formas quadráticas. 

 
 

Leituras adicionais sugeridas e Referências 
 
Boldrini/Costa; Álgebra Linear 
Poole, David; Álgebra Linear 
https://www.dropbox.com/s/rrttbxe8454ifsh/gaalt00.pdf; Introdução à Álgebra Linear 
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APÊNDICE F – ATIVIDADES DE LEITURA 

	  

Primeira questão de todas as atividades: O que achou difícil ou confuso na leitura? Se nada 
foi difícil ou confuso, então diga o que lhe pareceu mais interessante. 

Atividade de Leitura 1 – Matriz  

AL 1.2: Seja 𝑂 a matriz 2𝑋2 com todas as entradas nulas. 
a) Existe alguma matriz 𝐴 de tamanho 2𝑋2 tal que 𝐴 ≠ 𝑂 e 𝐴𝐴 = 𝑂? Justifique sua resposta. 
b) Existe alguma matriz 𝐴 de tamanho 2𝑋2 tal que 𝐴 ≠ 𝑂 e 𝐴𝐴 = 𝐴? Justifique sua resposta. 
 

Atividade de Leitura 2 – Sistemas Lineares  
AL2.2: Exemplifique uma operação elementar por linhas. 
AL2.3: Dada uma matriz de tipo 3𝑥4, qual o máximo de pivôs que pode ter a sua forma 
escalonada reduzida por linhas? Justifique sua resposta. 
 

Atividade de Leitura 3 – Soluções de Equações Lineares   
AL3.2: Sem fazer contas, discuta a existência e a unicidade da solução do sistema 
representado pela matriz aumentada abaixo. Determine também o posto da matriz dos 
coeficientes e o da matriz aumentada. 
 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1
1
2
2

0
3
5
6

0
0
2
4

0
0
0
1

 

 
AL3.3: Para cada um dos itens abaixo, dê um exemplo de um sistema com as características 
pedidas ou explique por que tal exemplo não pode existir: 
(a) (no equações) = (no variáveis), infinitas soluções. 
(b) (no equações) < (no variáveis), solução única. 
(c) (no equações) < (no variáveis), nenhuma solução. 
(d) (no equações) > (no variáveis), infinitas soluções. 
 

Atividade de Leitura 4 – Matrizes Inversas e Determinantes 

AL4.2: (a) Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e se 𝑏 é uma matriz 𝑛𝑥1, quais condições você imporia 
para garantir que a equação 𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑏 tem uma única solução em𝑥? 
             (b) Supondo que suas condições estão satisfeitas, encontre uma fórmula para a 
solução em termos de uma inversa apropriada. 

AL4.3: Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e seja 𝜆 um escalar. Usando o teorema 3 do material de 
leitura, mostre que 
𝑑𝑒𝑡 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0 se e somente se 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 para algum 𝑥 ≠ 0. 
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Atividade de Leitura 5 – Determinantes 

AL5.2: Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛. Mostre que se 𝐵 = 𝑆!!𝐴𝑆 para alguma matriz não singular 𝑆, 
então 𝑑𝑒𝑡 𝐵 = 𝑑𝑒𝑡 𝐴 . 

AL5.3 (repetição da questão 4.3): Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛 e seja 𝜆 um escalar. Usando o 
teorema 3 do material de leitura, mostre que 
𝑑𝑒𝑡 𝐴 − 𝜆𝐼 = 0 se e somente se 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 para algum 𝑥 ≠ 0. 
 

Atividade de Leitura 6 – Vetores 

AL6.2: Desenhe uma figura que mostra quatro vetores não nulos cuja a soma é zero. 

AL6.3: Na solução abaixo chegamos ao resultado de que 2=1, o que é um absurdo. Onde está 
o erro?  
Seja u um vetor tal que u = 2. Escolha um vetor v≠u, tal que u.v=2. Agora temos 

2 u.u =u.u+u.v 
2 u.u -2 u.v =u.u+u.v-2 u.v  

2 u.u -2 u.v =u.u-u.v 
2u. u-v =u. u-v  

2u=u 
2=1 

 

Atividade de Leitura 7 – Retas e Planos 

AL7.2: Qual é a relação entre a reta 𝑥 = 𝑥! + 𝑡𝑎, 𝑦 = 𝑦! + 𝑡𝑏, 𝑧 = 𝑧! + 𝑡𝑐 e o plano 
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 = 0? Explique seu raciocínio. 

AL7.3: Escreva as equações paramétricas para duas retas perpendiculares que passam pelo 
ponto 𝑥!,𝑦!, 𝑧! . 
 

Atividade de Leitura 8 – Espaços Vetoriais e Subespaço 

AL8.2: Considere o conjunto cujo único elemento é a 𝑙𝑢𝑎. Será este conjunto um espaço 
vetorial com as operações  

𝑙𝑢𝑎 + 𝑙𝑢𝑎 = 𝑙𝑢𝑎 
𝑘 𝑙𝑢𝑎 = 𝑙𝑢𝑎,  
para cada número real 𝑘? Explique seu raciocínio. 

AL8.3: Considere a hierarquia dos subespaços de 𝐹, o espaço vetorial de todas as funções a 
valores reais definidas em 𝑅. Existem outros subespaços de 𝐹 que podem ser colocados nessa 
hierarquia? Cite um. 
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Atividade de Leitura 9 – Geradores 

AL9.2: Retas passando pela origem são subespaços de 𝑅!? Justifique sua resposta. 

AL9.3: Sob quais condições dois vetores de 𝑅! geram um plano? E uma reta? 
 
Atividade de Leitura 10 – Base 

AL10.2: Encontre a dimensão dos espaços vetoriais abaixo. Justifique sua resposta. 
a) O espaço vetorial de todas as matrizes 𝑛𝑥𝑛 diagonais. 
b) O espaço vetorial de todas as matrizes 𝑛𝑥𝑛 simétricas.  
c) O espaço vetorial de todas as matrizes 𝑛𝑥𝑛 triangulares superiores. 

AL10.3: Qual é a dimensão do subespaço vetorial 𝑊 de 𝑃! formado pelos polinômios em 
𝑃!tais que 𝑝 1 = 0? Encontre uma base de 𝑊. 
 
Atividade de Leitura 11 – Transformações Lineares 

AL11.2:Encontre uma transformação para os espaços vetoriais abaixo e mostre que é linear: 
a) 𝑇:𝑃! → 𝑅! 
b) 𝑇:𝑅! → 𝑀!!!  
AL11.3: a) Encontre a transformação 𝑇:𝑅! → 𝑅! que é a composição de uma rotação de 90° 
seguida de uma reflexão em torno da reta 𝑦 = 𝑥?  
              b) Escreva a matriz canônica de 𝑇. 
 
Atividade de Leitura 12 – Ortogonalidade 

AL12.2: Seja W o eixo y num sistema de coordenadas 𝑥𝑦𝑧 do 𝑅!. Descreva o subespaço 𝑊!. 

AL12.3: Se A é uma matriz 𝑚𝑥𝑛 com posto 𝑟, quais são as dimensões de N(A) e N(AT)? 
Explique. 
 
Exercício extra: Seja 𝑇:𝑉 →𝑊 uma transformação linear. 
a) Mostre que Ker(T) é um subespaço vetorial de V. 
b) Mostre que Im(T) é um subespaço vetorial de W. 
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Atividade de Leitura 13 – Conjuntos Ortonormais 

AL13.2: Encontre vetores 𝑥 e 𝑦 em 𝑅! que são ortonormais em relação ao produto interno 
𝑢. 𝑣 = 3𝑢!𝑣! + 2𝑢!𝑣! mas não são ortonormais ao produto interno euclidiano. 

AL13.3: Seja 𝑊 um subespaço de 𝑅! e seja 𝑃 a projeção ortogonal sobre 𝑊. Descreva o 
conjunto de 𝑥 ∈ 𝑅! tal que 𝑃𝑥 = 0. 
 
Atividade de Leitura 14 – Autovalores e Autovetores 
AL14.2: Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛, qual é o máximo de autovalores distintos A pode ter? 
Justifique sua resposta. 

AL14.3: Suponha que o polinômio característico de uma matriz 𝐴 é 
 𝑝 𝜆 = 𝜆 − 1 𝜆 − 3 ! 𝜆 − 4 !. 
a) O que você pode dizer sobre as dimensões geométricas dos autoespaços de 𝐴? 
b) O que você pode dizer sobre as dimensões geométricas dos autoespaços de 𝐴 se 𝐴 for 
diagonalizável? 
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APÊNDICE G – QUESTÕES CONCEITUAIS 

  

Matrizes 
P1: b 
Qual da sentença abaixo não está correta?	  
a) A transposta de uma matriz elementar é uma matriz elementar. 
b) A transposta de uma matriz triangular superior é uma matriz triangular superior.  
c) A transposta de uma matriz diagonal é uma matriz diagonal.  
d) A transposta de uma matriz simétrica é uma matriz simétrica. 
 
P2: a	  
Qual da sentença abaixo está correta para quaisquer matrizes de mesma ordem? 
a) Se a primeira linha de A for toda constituída de zeros, o mesmo ocorre com a primeira 
linha de qualquer produto AB. 
b) Se a primeira coluna de A for toda constituída de zeros, o mesmo ocorre com a primeira 
coluna de qualquer produto AB. 
c) Se AB=C e C tem 2 colunas, então A tem 2 colunas. 
d) Se AB=C e C tem 3 linhas, então B tem 3 linhas. 
 
P3: c 
Se A é uma matriz 3  𝑥  4 e B uma matriz 𝑛  𝑥  𝑚, então: 
a) existe A + B se, e somente se, n = 4 e m = 3; 
b) existe AB se, e somente se, n = 4 e m = 3; 
c) existem AB e BA se, e somente se, n = 4 e m = 3; 
d) existem, iguais, A + B e B + A se, e somente se, A = B. 
 
P4: d	  
Se uma matriz quadrada A é tal que A! − 4A! = 0, então, 
a) A! 1− 4A = 0 
b) A = 0  ou A− 4A! = 0 

c) !
!

!!
= 4 

d) nenhuma das anteriores. 
 
P5:b 
Sobre as sentenças: 
I. 𝐴 − 𝐴! ! = 𝐴! − 𝐴 
II. 𝐴 + 𝐵 ! = 𝐴! + 2𝐴𝐵 + 𝐵!	  
III. 𝐴 − 𝐵 ! = 𝐵 − 𝐴 !	  
É verdade que: 
a) somente I é falsa; 
b) somente II é falsa; 
c) somente III é falsa; 
d) somente II e III são falsas; 
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Sistemas Lineares e SEL 
P6: a	  
Considere um triângulo ABC equilátero. Um sistema formado pelas três retas que contém os 
lados de ABC possui:  
a) nenhuma solução;	  
b) três soluções; 
c) uma única solução; 
d) infinitas soluções. 
 
P 7: d 
Considere as seguintes operações em um sistema linear de quatro equações: 
(I) trocar duas equações; 
(II) multiplicar uma equação por 0; 
(III) substituir a terceira equação pela soma da primeira com a segunda; 
(IV) substituir a quarta equação pela sua soma com um múltiplo da segunda; 
(V) multiplicar uma equação por -1; 
Quais das operações acima nunca alteram o conjunto solução do sistema? 
a) I, III, IV  b) I, II, IV c) II, III, V d) I, IV, V 
 
P8: a	  
Considere um sistema linear de n equações, n incógnitas com n posições pivôs na forma 
escalonada reduzida por linhas de sua matriz aumentada, então 
a) o sistema terá exatamente uma solução.  
b) o sistema não tem solução.  
c) o sistema tem n soluções. 
d) o sistema tem infinitas soluções. 
 
P9: d	  
Qual da matriz abaixo está na forma escalonada reduzida por linhas? 

a) 
100
000
001

         b) 
010
100
000

       c) 
110
010
000

      d)
102
013
000

 

	  
P10: c 
Dentre as proposições seguintes, qual é a verdadeira?  
a) A equação homogênea 𝐴𝑥 = 0 tem a solução trivial se e somente se a equação tem pelo 
menos uma variável livre.	  
b) A equação 𝐴𝑥 = 𝑏 é homogênea se o vetor nulo for uma solução.	  
c) Se 𝐴 é uma matriz 3𝑥3 com três posições pivôs, então a equação 𝐴𝑥 = 𝑏 tem pelo menos 
uma solução. 	  
d) Se 𝐴 é uma matriz 3𝑥3 com três posições pivôs, então a equação 𝐴𝑥 = 0 tem solução não-
trivial.	  
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Matriz Inversa e Determinantes	  
P11: c 	  
De 𝐴! − 3𝐴 − 𝐼! = 0, onde 𝐴 é uma matriz 3𝑥3, podemos deduzir que 	  
a) 𝐴!! = 3𝐼! − 𝐴	  
b) 𝐴!! = 𝐴 − 3	  
c) 𝐴!! = 𝐴 − 3𝐼!	  
d) 𝐴!! = 3𝐴 − 𝐼!	  
 
P12: b  
Qual das afirmações abaixo é verdadeira para quaisquer  
matrizes 𝐴 e 𝐵 de mesma ordem?	  
a) 𝑑𝑒𝑡 𝐴 ± 𝐵 = 𝑑𝑒𝑡 𝐴 ± 𝑑𝑒𝑡   𝐵 	  
b) 𝑑𝑒𝑡 𝐴𝐵 = 𝑑𝑒𝑡 𝐴 𝑑𝑒𝑡 𝐵 	  

c) 𝑑𝑒𝑡 !
!
= !"#   !

!"#   !
	  

d) Os itens (a) e (b) são verdadeiros 
 
P13: c 
Qual da matriz abaixo não está na forma elementar?  

a) 1 0
−5 1          b) 1 0

0 3        c) 
1 1 0
0 0 1
0 0 0

      d)
1 0 0
0 1 9
0 0 1

	  

 
P14:d  
Qual das afirmações abaixo é falsa? 
a) Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛 singular, então 𝐴𝑥 = 0  tem infinitas soluções. 
b) Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛 singular, então a forma escalonada reduzida por linhas de 𝐴 tem 
pelo menos uma linha de zeros. 
c) Se 𝐴  é não singular e 𝐴𝐵 = 0, então é necessariamente verdade que 𝐵 = 0. 
d) Se 𝐴 é uma matriz 𝑛𝑥𝑛  singular e 𝐵 resulta da permutação de duas linhas de 𝐴, então 𝐵 
pode ser ou não ser singular. 
 
Vetores 
P15: c 
Considere os vetores abaixo. 

	  
Podemos afirmar que:  
a) Os segmentos orientados (A,B) e (G,H) têm o mesmo módulo e sentidos diferentes 
b) Os segmentos orientados (E,F) e (D,C) têm módulos diferentes e mesmo sentido  
c) Os segmentos orientados (A,B) e (E,F) têm o mesmo módulo e mesmo sentido  
d) Os segmentos orientados (E,F) e (G,H) têm mesmo módulo e mesmo sentido 
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P16: c 
Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 
a) Se u//v, então u=v 
b) O comprimento de todo vetor é um número positivo. 
c) Os vetores 3v e -4v são paralelos e sentido opostos.  
d) Se u = v , então u=v.	  
 
P17: d 
Considere u,  v e w vetores em 𝑅!, n≥2. Qual das expressões abaixo faz sentido calcular? 	  
a) u.v 	  
b) u+(v.w)	  
c) u.(v.w)	  
d) u(v.w) 
	  
P18: b	  
Complete a sentença: 
A igualdade (u+v).(u-‐v)=   u 2-‐   v 2 é verdadeira, ___________.	  
a) somente quando u e v  são ortogonais	  
b) quando u e v são quaisquer vetores em 𝑅!	  
c) somente quando u e v são paralelos	  
 
Retas e Planos 
P19:b 	  
Qual das afirmações abaixo é falsa?	  
a) Se duas retas r e t são reversas, então  𝑟 ∩ 𝑡 = ∅. 
b) Se 𝑟 ∩ 𝑡 = ∅, podemos dizer que r e s são reversas. 
c) Se duas retas r e t são paralelas coincidentes, então r = t. 
d) Duas retas distintas ou são reversas ou são paralelas ou são concorrentes. 
 
P20:a	  
Analise as afirmações abaixo, e marque V ou F. 
I- A interseção entre dois planos é uma reta 
II- A interseção entre três planos é uma reta 
III- A interseção entre três não pode ser um único ponto.  
Qual a sequência correta? 
a) F,F,F 
b) V,F,V 
c) F,F,V 
d) F,V,F 
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Espaço Vetorial 
S1: d	  
Analise as afirmações abaixo e marque V ou F: 
I. Um plano que não passa pela origem em R3 é um espaço vetorial com as operações usuais. 
II. É possível existir um espaço vetorial formado por exatamente dois vetores distintos. 
III. É possível um espaço vetorial tenha dois vetores nulos distintos. 
IV. É possível que um vetor u de um espaço vetorial tenha dois vetores negativos simétricos. 
Qual a sequência correta? 
a) V,V,V,V   b)V,F,V,F   c)F,F,F,V  d)F,F,F,F 
 
S2: b	  
Considere os conjuntos abaixo com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar: 
I. Conjunto de todas as funções não negativas (f≥0). 
II. Conjunto de todas as matrizes 3x3 inversíveis. 
III. Conjunto de todos os inteiros (Z). 
IV. Conjunto de todas as matrizes 3x3 triangulares superiores. 
Quais dos conjuntos acima não são espaços vetorias? 
a) Somente II,IV b) Somente I,III   
c) Somente II,III  d) Somente I,IV	  
	  
S3: c	  
Analise as afirmações abaixo e marque V ou F:	  
I. Se W  é um subespaço de um espaço vetorial V, então W é um espaço vetorial. 
II. 𝑅! é um subespaço de 𝑅! 
III. Um subconjunto W de um espaço vetorial V é um subespaço de V se o vetor nulo 
pertencer a W. 
IV. Um espaço vetorial também é um subespaço. 
Qual a sequência correta? 
a) V,V,V,F b) V,V,F,V c)V,F,F,V d)F,F,F,V	  
 
Gerador	  
S4:b	  
Quantos vetores pertencem a <(1,0,3),(-1,1,-3)>?	  
a) dois 
b) infinitos 
c) informação insuficiente para dar uma resposta 
d) nenhuma das respostas anteriores 

 
S5:a	  
Seja S um conjunto finito de vetores de um espaço vetorial E. S gera E se, e somente se:  
a) Para todo 𝑣 ∈ 𝐸, v é uma combinação de elementos de S  
b) Existe um 𝑣 ∈ 𝐸, v é uma combinação de elementos de S 
c) Para todo 𝑣 ∈ 𝐸, v é uma combinação de elementos de E 
d) Existe um 𝑣 ∈ 𝐸, v é uma combinação de elementos de E 
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LD e LI	  
S6:d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	  
Seja {𝑢, 𝑣} um conjunto de vetores linearmente independentes de R3, então podemos afirmar 
que 	  
a) {𝑢,𝑢 + 𝑣} não é LI 
b) {𝑣,𝑢 − 𝑣} é LD 
c) {𝑢 + 𝑣,𝑢 − 𝑣} não é LI 
d) {𝑢 − 𝑣, 𝑣 − 𝑢} é LD 
 
S7:b	  
Sejam E um espaço vetorial, S um conjunto não vazio. Se S é linearmente dependente, 
podemos afirmar que  
I. 0 é uma combinação linear de elementos de S. 
II. qualquer vetor de E é uma combinação linear de elementos de S. 
III. contem um vetor que é combinação linear dos demais. 
IV. contem um vetor e seu negativo. 
Qual a sequência correta? 
a) V,F,V,V b)V,F,V,F c)F,V,F,V d)F,F,V,F 
 
Base	  
S8: d	  
Seja E um subespaço de R18 gerado por um subconjunto S de 7 elementos. O que podemos 
dizer sobre a dimensão de E? 
a) no máximo 7 
b) no mínimo 7 
c) no máximo 18 
d) igual 7 
 
S9: b	  
Seja 𝐸 um espaço vetorial de dimensão 17, 𝑆 um subconjunto de 𝑛 elementos. Dentre das 
propriedades abaixo, qual delas nem sempre é verdadeira? 
a) 𝑆  gera 𝐸 and n=17 ⇒ 𝑆 é uma base de 𝐸  
b) 𝑆 contém uma base de 𝐸 ⇒ 𝑆  é linearmente independente 
c) 𝑆 é uma base de 𝐸 ⇒ 𝑆 é linearmente independente e 𝑆 gera 𝐸 
d) 𝑆 é linearmente independente ⇒ existe uma base de 𝐸 que contem 𝑆 
 
S10: a 
Se A é uma matriz 3x5, então: 
a) as colunas de A devem ser linearmente dependentes 
b) nul(A)≤3 
c) posto(AT)≤5 
d) as linhas de AT devem ser linearmente independentes 
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S11: b 
Analise as afirmações abaixo e marque V ou F: 
I. Um plano no 𝑅! é um subespaço bidimensional do 𝑅!. 
II. Um subespaço unidimensional do 𝑅! é uma linha que passa pela origem do 𝑅!.  
III. O único subespaço  tridimensional do 𝑅! é o próprio 𝑅!. 
Qual a sequência a correta? 
a) V,V,F   b)F,V,F c)F,F,V d)V,F,F 
 
Transformação Linear 
S12: c 
Analise as afirmações abaixo e marque V ou F: 
I. Seja T: R n ⟶Rn um operador linear. Se T(v1)=T(v2), então os vetores v1 e v2 são iguais.  
II. Se T(c1v1 + c2v2) = c1T(v1) + c2T(v2) para quaisquer vetores v1 e v2 em V e quaisquer 
escalares c1 e c2, então T é uma transformação linear. 
III. Existe exatamente uma transformação linear T:V ⟶W tal que T(u+v)=T(u-v) para 
quaisquer vetores u e v em V. 
IV. Se v0 é um vetor não nulo em V, então a fórmula T(v)=v0+v define um operador linear V.	  
Qual a sequência a correta? 
a) V,F,V,V    b)F,V,F,V   c)F,V,V,F   d)V,V,F,F 
 
S13: a	  
Se T: 𝑅3⟶ 𝑅3 é um operador linear e se o núcleo de T é uma reta pela origem, que tipo de 
objeto geométrico é a imagem?	  
a) um plano pela origem 
b) uma reta pela origem  
c) todo o 𝑅3 
d) só a origem 
 
S14: a  
Preencha as lacunas: Se A é uma matriz 𝑚𝑥𝑛 e T: R n ⟶Rm é a multiplicação por A, então ao 
espaço-nulo de A corresponde ____________ de T e ao espaço-coluna de A 
corresponde__________ de T. 
a) núcleo, imagem 
b) imagem, núcleo 
c) nulidade, posto 
d) posto, nulidade 
 
Ortogonalidade 
S15: c	  
Se u está no espaço linha e no espaço nulo de uma matriz quadrada A, então: 
a) u está no espaço coluna de A 
b) u está no complemento ortogonal do espaço coluna de A 
c) u=0 
d) nada se pode afirmar sobre u 
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S16: c	  
Seja Ax=0 um sistema homogêneo de três equações nas variáveis x,y e z. Se o sistema 
homogêneo ATx=0 tem uma única solução, o que você pode dizer sobre o espaço linha e o 
espaço coluna de A, respectivamente? 
a) um plano pela origem, um plano pela origem 
b) R3, um plano pela origem 
c) R3, R3 
d) um plano pela origem, R3 
 
Conjuntos Ortonormais 
S17: b	  
Qual das afirmativas abaixo é falsa? 
a) Um conjunto linearmente dependente de vetores em um espaço com produto interno não 
pode ser ortonormal 
b) Qualquer espaço vetorial de dimensão finita tem uma base ortonormal 
c) Se 𝑄!𝑒𝑄! são matrizes ortogonais, então 𝑄!.𝑄! também é uma matriz ortogonal. 
d) Se {u1,u2,...,uk} é um conjunto ortonormal de vetores em Rn e U=(u1,u2,...,uk) então UTU=Ik 
(a matriz identidade nxn) 
 
S18: a	  
Quais das afirmativas abaixo são verdadeiras? 
1) projW(u) é ortogonal a projW⊥(u)  em qualquer espaço com produto interno. 
2) Se um vetor u coincide com sua projeção ortogonal sobre um subespaço W, então u 
pertence a W. 
3) Se uma matriz 𝑚𝑥𝑛, A, tem colunas linearmente dependentes e b é um vetor de Rm, então b 
não tem uma única projeção no espaço coluna de A. 
4) Se u e v são vetores não nulos em Rn, então o vetor projeção de u em v é igual ao vetor 
projeção de v em u. 
a) 1,2  b) 2,3  c) 3,4  d) 1,4 
 
Autovalores e Autovetores 
S19: a	  

Se v é um autovetor associado ao autovalor λ= 2 da matriz  
0 1 0
0 0 1
2 −5 4

, então v é uma 

solução de 
 

a) 
−2 1 0
0 −2 1
2 −5 2

𝑥!
𝑥!
𝑥!

=
0
0
0

              b) 
0 1 0
0 0 1
2 −5 4

𝑥!
𝑥!
𝑥!

=
0
0
0

  

 

c)  
2 1 0
0 2 1
2 −5 6

𝑥!
𝑥!
𝑥!

=
0
0
0

                d) 
1 0 0
0 1 0
0 0 1

𝑥!
𝑥!
𝑥!

=
0
0
0
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S20: b	  
Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛, qual é o máximo de autovalores distintos 𝐴 pode ter? 
a) 2𝑛 
b) 𝑛 
c) 𝑛! 
d) Nenhuma das anteriores 
 
S21: c	  
Qual das alternativas abaixo é verdadeira?	  
a) Uma matriz A não é invertível se, e somente se 0 é autovalor para A. 
b) Se A é uma matriz 𝑛𝑥𝑛, então A e AT têm os mesmos autovetores. 
c) Se A é uma matriz 𝑛𝑥𝑛 cujos autovalores são diferentes de zero, então A é não singular. 
d) Se A e B são matrizes 𝑛𝑥𝑛 com os mesmos autovalores, então elas são semelhantes. 
 
S22: c 
Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛. Qual das alternativas abaixo é verdadeira? 
a) Se 𝐴 tem autovalores de multiplicidade maior que 1, então 𝐴 deve ser não diagonalizável. 
b) Se 𝐴 é diagonalizável, então 𝐴 tem n autovalores distintos. 
c) Se 𝐴 é diagonalizável e invertível, então 𝐴!! é diagonalizável. 
d) Se 𝐴 é uma matriz com vetores coluna linearmente independentes é diagonalizável. 
	  
S23: d 
Seja 𝐴 uma matriz 𝑛𝑥𝑛, em qual exemplo abaixo é possível que A não seja diagonalizável? 
a) quando n=4, com três autovalores, um auto-espaço é unidimensional e um dos outros é 
bidimensional. 
b) quando n=5, com dois autovalores, onde um auto-espaço é tridimensional e o outro é 
bidimensional. 
c) quando n=4, posto (A)= 1 e 𝜆 = 0 é um autovalor de multiplicidade 3. 
d) quando n=4, posto(A)= 3 e 𝜆 = 0 um autovalor de multiplicidade 3. 
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ANEXO A – MODELO FLASHCARDS 

	  


