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A utilização de novas tecnologias de informação e comunicação pode constituir-se em 
elemento facilitador do processo de ensino/aprendizagem de conteúdos escolares, em 
particular, a Física e a Matemática do nível médio. O estudante, na maioria das vezes, 
apresenta dificuldades no estudo de conceitos físicos e matemáticos abstratos. Este trabalho 
busca auxiliá-lo na compreensão da natureza abstrata de vetores. Para que ele possa 
desenvolver idéias intuitivas acerca do significado de vetores são utilizados exemplos que lhe 
são familiares. São apresentados modelos, utilizando o aplicativo Modellus, tendo mapas 
geográficos como motivação. É apresentado também um hipertexto com propostas de 
atividades a serem desenvolvidas conjuntamente com os modelos. São discutidos conceitos de 
Física relacionados a vetores como, por exemplo, vetor posição e vetor deslocamento. 

1. INTRODUÇÃO: OBJETIVOS E METODOLOGIA 

As Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio [CEB, 1998] e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio [SEMTEC, 1999] recomendam que o 
aprendizado, em cada uma das suas três grandes áreas, entre estas a das Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias, seja voltado para a produção de um conhecimento efetivo, 
que não sirva apenas como base para a aquisição futura de conhecimentos em outros níveis de 
ensino. Propõem, também, que o aprendizado da área busque a interdisciplinaridade e a 
contextualização, e entre os objetivos educacionais do ensino médio incluem competências 
relacionadas com conhecimentos matemáticos, científicos e tecnológicos [MENEZES, 2000]. 

Espera-se que a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, aliada à 
interdisciplinaridade e à contextualização, constitua elemento facilitador para o processo de 
ensino/aprendizagem de conteúdos escolares, em particular, a Física e a Matemática do nível 
médio. Tendo em vista que, na maioria das vezes, o estudante apresenta dificuldades no 
estudo de conceitos físicos e matemáticos abstratos, propõe-se aqui material instrucional que 
incorpora este elemento facilitador. 

Neste trabalho são desenvolvidos modelos computacionais tendo como objetivo 
facilitar a aprendizagem de conceitos abstratos como o de vetores, dentro de um contexto 
familiar ao estudante de ensino médio. Utiliza-se para tal, mapas geográficos buscando uma 
interdisciplinaridade entre Física, Matemática e Geografia [CARSON, 1999]. Inicialmente 
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são trabalhados os conceitos de vetores- módulo, direção e sentido; soma de vetores, 
colineares ou não, utilizando-se a localização geográfica de cidades e de capitais das regiões 
Sul e Sudeste do Brasil. Posteriormente, com o objetivo de trabalhar os conceitos de vetor 
posição, de vetor deslocamento e de distância percorrida, focaliza-se a região do Caminho dos 
Parques da cidade de Porto Alegre, RS [SMAM, 2001] simulando seu percurso. 

Os modelos computacionais são desenvolvidos utilizando-se Modellus [TEODORO et 
al., 2002; TEODORO, 1998], um aplicativo educacional concebido para a modelagem 
computacional em Ciências e Matemática, que é distribuído livremente1. É relativamente fácil 
aprender a utilizar este aplicativo que, a partir da programação algébrica, permite a 
apresentação de resultados numéricos sob forma de tabelas e gráficos, bem como animações 
com o objetivo de ilustrar idéias. Trata-se de uma ferramenta que pode ser usada tanto pelo 
professor quanto pelo aluno em atividades didáticas do ensino médio. 

Os modelos computacionais apresentados neste trabalho são desenvolvidos tendo 
como ponto de partida equações matemáticas que representam as grandezas e suas relações, 
então são introduzidos os objetos matemáticos através de animações. Como complementação, 
apresenta-se, um hipertexto com propostas de atividades a serem desenvolvidas 
conjuntamente com os modelos, quando procura-se estimular o raciocínio intuitivo, a 
interpretação e a crítica dos resultados a partir dos modelos apresentados. 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 

As atividades propostas são desenvolvidas utilizando o aplicativo Modellus, que deve 
ser instalado no computador do usuário. A seguir, apresentamos os textos das atividades 
propostas aos alunos, tendo como objetivo trabalhar conceitos relacionados a vetores. Os 
modelos computacionais (extensão mdl) estão disponíveis na WEB [TURATTI, RIBEIRO-
TEIXEIRA, 2002]. 

2.1 Estudo do conceito de vetor, bem como da soma de vetores, contextualizado na 
localização geográfica de cidades e de capitais das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

2.1.1 capitais.mdl 

 
Figura 1: Uma das janelas de animação do modelo capitais.mdl. São mostradas as 

localizações das capitais em escala. 

Nesta atividade você irá analisar vetores no contexto da localização geográfica de 
Capitais de Estados do Sul e do Sudeste do Brasil. 

                                                 
1 Modellus, desenvolvido para o sistema Windows, está disponível no endereço: 
http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus. 
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a) Clique na Janela Animação 1, observando a localização das capitais e os vetores que 
ligam estas capitais umas às outras. É indicada a orientação Sul-Norte, bem como as 
distâncias aéreas entre as cidades. Você pode verificar que estas distâncias 
correspondem aos módulos dos vetores. 

b) Clique na Janela Animação 2, analisando a construção do vetor soma de dois vetores 
A e B, que ligam Porto Alegre a Florianópolis e Florianópolis a Curitiba, 
respectivamente. 

c) Execute o modelo, clicando na tecla Iniciar da Janela Controle. 
d) Verifique que o vetor soma S, tem como origem a origem do vetor A, e como 

extremidade a extremidade do vetor B, formando um triângulo. 
e) Compare o vetor S com o vetor C, que liga Porto Alegre a Curitiba. O que você 

conclui? Existe alguma relação entre eles? 
f) Quanto vale a soma dos módulos dos vetores A e B? Quanto vale o módulo do vetor 

C? Estes valores são iguais? O que você conclui deste resultado? 
g) Clique, agora, na tecla Voltar da Janela Controle. Clique na Janela Animação 3. 

Calcule as componentes do vetor soma S, segundo as orientações Sul-Norte, SN, e 
Oeste-Leste, SL, a partir das componentes dos vetores A, AN e AL, e B, BN e BL. 
Clique na tecla Iniciar da Janela Controle. Como você pode ver, os vetores SL e AL 
possuem mesmo sentido, porém o comprimento do vetor SL é menor que o do vetor 
AL, por que isto ocorre? Verifique sua resposta, clicando em Notas do menu Janela. 

 
2.1.2 vetcirc.mdl 

 

Figura 2: Uma das janelas de animação do modelo vetcirc.mdl. São mostradas as 
localizações de Florianópolis e Curitiba. 

Nesta atividade você irá analisar as possíveis localizações da cidade de São Paulo, 
quando são conhecidos apenas os módulos dos vetores que determinam sua localização em 
relação a Curitiba e a Florianópolis. 

a) Sabendo-se somente os módulos dos vetores que ligam Curitiba a São Paulo (vetor E) 
e Florianópolis a São Paulo (vetor F), a localização de São Paulo não seria única. 
Verifique isso executando o modelo: clique na tecla Iniciar da Janela Controle. 

b) A animação mostra as duas possíveis localizações da cidade de São Paulo. Qual é a 
localização correta? 

c) O que seria necessário, além dos módulos e da localização das origens dos vetores E e 
F, para a determinação precisa da localização da cidade de São Paulo? Verifique sua 
resposta, clicando em Notas do menu Janela. 

 
2.1.3 vnorte.mdl 
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Figura 3: Uma das janelas de animação do modelo vnorte.mdl. São mostradas as 
localizações de Curitiba, São José do Rio Preto e São Paulo. 

Nesta atividade você irá analisar a decomposição de vetores em suas componentes, 
analisando, também, como o módulo do vetor soma se relaciona com a soma dos módulos dos 
vetores componentes. 

a) O vetor E liga Curitiba a São Paulo. Na Janela Animação 2 são mostrados o vetor E 
e seus vetores componentes EN e EL, segundo as orientações Sul-Norte e Oeste-
Leste, respectivamente. Verifique que estes vetores formam um triângulo retângulo, 
tendo como hipotenusa o vetor E. Os módulos dos três vetores E, EN e EL estão 
relacionados através do teorema de Pitágoras. Segundo este teorema  EEE 2

L
2
N

2 += . 
Utilize este teorema e os valores de EN e EL para calcular o valor do módulo do vetor 
E: (EN)2=.....................km2, (EL)2=.....................km2, portanto, 
E=.............................km. 

b) Abra a Janela Animação 1. A cidade de São José do Rio Preto fica localizada ao 
norte de Curitiba. Você viajará de Curitiba para S. J. do Rio Preto, passando pela 
cidade de São Paulo. Quando você tiver chegado a São Paulo, que distância terá 
percorrido em direção ao norte? Verifique isso executando o modelo. 

c) A distância entre Curitiba e São Paulo é 335 km. Ao chegar em São Paulo, embora 
você tenha percorrido 335 km, a distância percorrida em direção ao norte é bem 
menor. Compare o resultado encontrado no item a, acima, para o módulo do vetor E 
com a distância entre Curitiba e São Paulo. Verifique a relação existente entre a 
distância que você percorreu em direção ao norte, quando se deslocou de Curitiba para 
São Paulo, e EN, o módulo da componente do vetor E na direção Sul-Norte. 

d) Se você seguir a viagem de São Paulo para S. J. do Rio Preto, ao chegar lá terá 
percorrido uma distância total bem maior do que se tivesse viajado de Curitiba para S. 
J. do Rio Preto diretamente, sem passar por São Paulo (módulo do vetor G). A 
distância total percorrida será igual à soma das distâncias de Curitiba a São Paulo 
(módulo do vetor E) e de São Paulo a S. J. do Rio Preto (módulo do vetor H): 

e) E + H = 335 + 410 = 745 km, bem maior do que a distância G = 510 km. O vetor G é 
o vetor soma dos vetores E e H. O que você conclui sobre a relação entre o módulo do 
vetor soma e a soma dos módulos dos vetores componentes? Verifique sua resposta, 
clicando em Notas do menu Janela. 

f) A partir dos módulos dos vetores E e H, calcule: )H (E 22 + . Compare o resultado 
obtido com o módulo do vetor G, 510 km. O que você conclui sobre a utilização do 
teorema de Pitágoras para o cálculo do módulo do vetor soma de dois vetores? Em que 
condições ele pode ser utilizado? 
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2.2 Estudo de vetor posição, de vetor deslocamento e de distância percorrida 
contextualizado no mapa geográfico da cidade de Porto Alegre, tendo como enfoque o 
Caminho dos Parques de Porto Alegre2. 
 
2.2.1 cposicao.mdl 

 

Figura 4: Uma das janelas de animação do modelo cposicao.mdl, apresentando como 
fundo parte do Caminho dos Parques. 

a) Na Janela Animação 1, o Caminho dos Parques é desenhado em verde e os eixos 
coordenados estão assinalados no seu canto inferior esquerdo. Com base na definição 
de vetor-posição, qual é o vetor que representa a posição do Papai Noel quando este 
está localizado na junção da rua Gen. João Telles com o Parque da Redenção? 
Represente essa posição através do seu vetor-posição PI. 

b) Clique na tecla Iniciar da Janela Controle, clicando imediatamente na tecla Modo 
Pausa quando t=15s. Qual é o vetor que representa a posição do Papai Noel quando 
ele se encontra no cruzamento das ruas Gen. João Telles e Vasco da Gama? 
Represente essa posição através do seu vetor-posição PII. 

c) O vetor deslocamento d é definido como uma variação da posição, ou seja, é a 
diferença dos vetores-posição final e inicial. Sendo assim, o vetor deslocamento 
independe da trajetória percorrida. Utilizando os vetores-posição PI e PII, calcule o 
vetor deslocamento do Papai Noel ao sair da Redenção indo até a esquina das ruas 
Gen. João Telles e Vasco da Gama. Compare o vetor deslocamento encontrado com o 
vetor C, que é construído quando o Papai Noel se desloca da posição PI até a posição 
PII. 

d) Define-se distância percorrida como o comprimento da trajetória. Sabendo o módulo 
do vetor C, compare-o com a distância que o Papai Noel percorre ao sair da posição PI 
e se deslocar até a posição PII. 

 
2.2.2 cparque.mdl 

 
Figura 5: A figura mostra uma das janelas de animação do modelo cparque.mdl. Ao 
fundo, é mostrada parte do Caminho dos Parques, onde o seu percurso é simulado. 

                                                 
2 O Caminho dos Parques de Porto Alegre utiliza vias existentes, criando um trajeto que pode 
ser percorrido de bicicleta ou em caminhadas de aproximadamente 50 minutos. Ele liga os 
principais parques da cidade, sendo disponibilizado aos pedestres e ciclistas, nos domingos e 
feriados. 
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Na Janela Animação 1 é apresentado o mapa da região onde se localiza parte do 
Caminho dos Parques, que liga o Parcão à Redenção. Cada um dos trechos desta via é 
representado por um vetor. Ao longo da Av. Goethe, o vetor D, ao longo da Vasco da Gama, 
o vetor E até a praça Berta Starosta e o vetor F até a esquina com a Gen. João Telles e, ao 
longo desta, o vetor G. Estes vetores descrevem os vetores deslocamento (parciais) ao longo 
do Caminho dos Parques. 

a) Sabendo-se que a distância percorrida corresponde ao comprimento da trajetória, 
calcule a distância percorrida por uma pessoa que sai do Parcão e vai até a praça Berta 
Starosta, localizada na confluência das ruas Vasco da Gama e Ramiro Barcelos. O que 
representa a distância calculada em termos dos módulos dos vetores D e E? 

b) Faça um esboço em papel do vetor soma dos vetores D e E. Clique na tecla Iniciar da 
Janela Controle, clicando novamente nesta tecla (modo Pausa) imediatamente após a 
construção do vetor H (t=15 s). O que você conclui comparando o vetor H e seu 
esboço do vetor soma dos vetores D e E? O vetor H representa o vetor deslocamento 
entre o ponto de partida e o ponto onde você se encontra agora (praça Berta Starosta). 

c) Clique na tecla Iniciar da Janela Controle. Observe e analise a construção dos 
vetores deslocamento I (parcial) e J (total). Note que o vetor deslocamento representa 
o quanto você se desloca em relação ao seu ponto de partida, independente do 
caminho ou da rota que tenha utilizado, só dependendo das posições inicial e final. 

d) Quais dos vetores desenhados você utilizaria para calcular o vetor deslocamento total 
J a fim de facilitar seus cálculos? Como exercício, calcule o módulo deste vetor. 
Verifique seu resultado, clicando em Nova Tabela do menu Janela do aplicativo 
Modellus, selecionando a variável J. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A introdução de novos conceitos e idéias a partir de situações reais pode constituir 
uma base concreta para desenvolver os conceitos pretendidos, podendo, também, 
desempenhar um papel motivador se as situações forem do interesse do aluno. 

Espera-se que as atividades e os modelos computacionais propostos neste trabalho 
auxiliem o aluno para uma melhor compreensão dos conceitos abstratos relacionados a 
vetores. Para tal, procura-se contextualizar o tema em situações que lhe são familiares, tais 
como aquelas vivenciadas em viagens, com a utilização da localização geográfica de cidades, 
bem como quando é enfocada uma região da sua cidade, onde ele costuma passar, seja 
andando ou pedalando sua bicicleta. 

Ao proporcionar ao estudante a interação com as animações presentes nos modelos, 
tem-se a intenção de tornar concretos, conceitos abstratos. Sabe-se que a modelagem 
computacional não é solução para todos os problemas enfrentados pelos estudantes, no 
entanto, nossa expectativa é de que o seu uso possa facilitar a introdução de idéias e conceitos 
abstratos. No futuro, quando eles se depararem com novos conceitos abstratos, estarão 
preparados para compreendê-los mais facilmente. 
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