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Resumo                                       
Neste trabalho, é apresentada a importância da inter-relação entre Álgebra e Geometria no ensino da Classificação de
Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas), de modo a promover a compreensão relacional,
que tem por finalidade levar o aluno a reconhecer diferentes representações de um mesmo conceito e estabelecer
conexões entre as mesmas. Dessa forma, tendo como norte as tendências didático-pedagógicas apontadas por
Andrade (2004), a saber: Relação Álgebra e Geometria e Geometria em Ambientes Computacionais, apresentamos 
como aliado no ensino que priorize tal inter-relação o uso da tecnologia para a representação geométrica dos tipos de
possibilidades de Classificação de um Sistema de Equação Linear 3x3 destacando o uso do software Maxima como
meio para obter tal inter-relação.
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Abstract  
This work shows the importance of the inter-relationship between algebra and geometry in teaching Systems of
Equations Classification Linear 3x3 (three equations and three unknowns) in order to promote relational understanding,
which aims to bring the student to recognize different representations of the same concept and establish connections
between them. Thus, with the north the didactic and pedagogical trends identified by Andrade (2004), namely: Algebra
and Geometry ratio and Geometry in Computer Environments, present as an ally in teaching that prioritizes such
interrelation the use of technology for the geometric representation possibilities of types of classification of a 3x3 linear
equation system highlighting the use as a means of Maxima software for such interrelation.
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1. Introdução
Os educadores matemáticos buscam na maioria das vezes a melhoria do ensino de Matemática, e, por isso, um dos
assuntos que mais preocupa estes profissionais é a metodologia utilizada para abordar os conteúdos desta disciplina.
De modo que promova o conhecimento matemático e a capacidade em utilizá-lo. Sobretudo, que além das resoluções
de exercícios, o aluno adquira uma melhor compreensão da disciplina, tendo a oportunidade de fazer uso das
ferramentas matemáticas ali propostas.
Particularmente, os conteúdos matemáticos apresentam uma diversidade de formas de resolução para um mesmo
conceito, que são apresentados muitas das vezes sem estabelecer relação entre eles, em alguns casos devido ao
tempo é apresentado de modo superficial. Nessa situação, ao resolver exercícios, o aluno é condicionado a manipular
símbolos e regras de maneira repetitiva.  E quando essa prática se torna habitual, impede que outros recursos sejam
utilizados, fazendo com que os alunos não detenham subsídios suficientes na hora de interpretar questões.
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 Todavia, para Skemp (1980), apesar de obter respostas corretas a uma lista de exercícios, o nível de compreensão
adquirido é instrumental, pois são definidos por um padrão de resolução, cabendo ao aluno dominar regras e algoritmos
aprendidos por meio da repetição, sem estabelecer relações entre os conceitos. Skemp (1980) destaca ainda, que o
propósito do ensino de Matemática deve ser possibilitar que os alunos compreendam os conceitos matemáticos
relacionalmente estabelecendo conexões entre as diferentes representações de um mesmo conceito matemático.
Desse modo, apresentamos no presente trabalho o conceito de Sistemas de Equações Lineares, ensinado no 2º Ano do
Ensino Médio, que possui uma variedade de representações, mas o estabelecimento de conexões entre duas ou mais
destas representações é pouco explorado. Todavia, essas representações correspondem a partes essenciais e
inter-relacionando-as, possivelmente, determinamos uma estrutura de esquema rico para o conceito que configura em
compreensão relacional.
Nesse contexto, com o intuito de evidenciar a importância da relação entre diferentes formas de representação para que
o conceito de Sistemas de Equações Lineares seja compreendido relacionalmente, nos deteremos ao ensino da
Classificação, em especial, ao que se refere o tópico Sistema de Equação Linear 3x3 (três equações e três incógnitas).
A escolha deste tópico se deve ao fato de apresentar em sua classificação oito possibilidades de representações
geométricas, que ao ser apresentado aos alunos detém-se apenas a parte algébrica deixando de lado a parte
geométrica e as demais representações. Além do mais, historicamente temos indícios da Matemática oriental, que
apresenta situações-problemas neste espaço tridimensional.
Desse modo, buscando compreensão relacional, a partir das representações algébrica e geométrica desse tópico,
aliado as tendências didáticas pedagógicas no ensino de Geometria abordadas por Andrade (2004), a saber: Relação
Álgebra e Geometria, que evidencia a importância da inserção da Geometria no ensino habitualmente algébrico e
Geometria em Ambientes Computacionais, que valoriza o desenvolvimento de atividades com o uso de softwares
matemáticos que envolvem visualização e interação.
O presente ensaio apresenta a importância pedagógica de inter-relacionar Álgebra e Geometria no ensino de Sistema
de Equação Linear 3x3 (três equações e três incógnitas), especificamente ao tópico Classificação, discorrendo acerca
da viabilidade do uso da tecnologia para a parte geométrica como aliado ao ensino que não valorize apenas a parte
algébrica do conceito vigente. Isso pode contribuir para a formação de futuros e atuais professores de Matemática, no
sentido de haver o uso de uma metodologia que preze pela compreensão relacional no ensino da disciplina em questão.
2. Relação entre Álgebra e Geometria e sua importância para o ensino de Sistemas de Equações Lineares 3x3
(três equações e três incógnitas)
O conceito de Sistemas de Equações Lineares no que concerne o tópico Classificação de sistemas 3x3 (três equações
e três incógnitas) possui uma variedade de representações, como algébrica, matricial, geométrica, entre outras. No
entanto, tradicionalmente, quando este conceito é ensinado no 2º Ano do Ensino Médio, a parte algébrica é a mais
explorada, impossibilitando que o aluno compreenda o conceito de modo relacional, com o conhecimento das demais
representações. Sobretudo, cada representação é complementar para formação do conceito, ou seja, a compreensão
do conceito se dar através das relações existentes entre eles.
De acordo com, Skemp (1980) para construir a compreensão geral de uma ideia se faz necessário relacioná-la com
outras representações de mesmas ideias, emergindo assim, a formação esquemas que são as inter-relações entre as
diferentes representações.
Nesse sentido, dentre as possibilidades de inter-relações dos conceitos, apontamos a inter-relação entre duas, a saber:
algébrica e geométrica e sua importância para o ensino do conteúdo em tela.
Para isso, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2002)
defendem que se deve construir uma conexão entre as diferentes linguagens, associando situações e problemas
geométricos as suas correspondentes formas algébricas e representações gráficas e vice versa.
Historicamente, na Matemática oriental antiga, temos indícios de problemas que envolvem Sistemas de Equações
Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas) os quais podem ser propostos aos alunos com intuito não apenas de
obter as soluções, mas também de classificar estes sistemas a partir de suas representações geométricas.
 O primeiro registro histórico associado à formulação de um problema foi relatado no livro chinês K’ui-ch’ang Suan-shu
(Nove Capítulos sobre a Arte da Matemática). Em Pereira, podemos encontrar um desses problemas enunciado da
seguinte maneira:
 “Três fardos de uma boa colheita, dois fardos de uma colheita medíocre, e um fardo de uma colheita ruim foram
vendidos por 39 dou. Dois fardos da boa, três da medíocre, e um da ruim foram vendidos a 34 dou; e um da boa, dois
da medíocre, e três da ruim foram vendidos a 26. Qual o preço recebido pela venda de cada fardo associado a boa
colheita, a colheita medíocre e a colheita ruim?” PEREIRA (p.1).
Problemas como esses podem servir de base para os professores colocarem em prática a compreensão relacional,
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apresentando situações contextualizadas que ajudaram a desenvolver a capacidade de interpretação dos alunos, que
poderão escrever e resolver algebricamente o problema, além de representá-lo geometricamente.
Nesse sentido, a partir das tendências didático-pedagógicas no ensino de Geometria, apresentadas por Andrade e
Nacarato (2004), destacamos a Relação Álgebra e Geometria e a Geometria em Ambientes Computacionais. Sendo que
a primeira tendência trata-se de estudos que procuram associar o ensino de Álgebra ao ensino de Geometria,
utilizando-se principalmente da álgebra-geométrica, já a segunda, trata-se de estudos que utilizam a tecnologia para o
ensino de conteúdos matemáticos, utilizando-se de softwares de livre exploração para o desenvolvimento de atividades.
No que concerne o ensino da Classificação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas),
inter-relacionar as representações algébrica e geométrica oportuniza ao aluno visualizar o gráfico não apenas como
uma figura, mas como um suporte na interpretação e classificação destes sistemas.
Particularmente, a determinação da Classificação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três
incógnitas) está atrelada à solução, sendo que se o sistema não tem solução é classificado como Sistema Impossível e
se tiver solução é classificado como Sistema Possível Determinado quando existe uma única solução ou Sistema
Possível Indeterminado quando possui infinitas soluções.
No que diz respeito, as representações geométricas de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três
incógnitas) a dimensão coincide com o número de incógnitas do sistema. Sendo assim, o sistema possui três incógnitas,
e sua representação geométricas encontram-se respectivamente em R³, ou seja, três dimensões.
Nesse sentido, para que o ensino do tópico em foco viabilize a compreensão relacional, é essencial que o aluno além de
saber representar algebricamente, e consequentemente, determinar a sua Classificação a partir da solução, saiba
representar geometricamente as equações de um determinando se o Sistema é Possível Determinado, Possível
Indeterminado ou Impossível. Sendo assim, as representações algébrica e geométrica são explicitadas no ensino da
Classificação pela inter-relação entre elas, permitindo que o conceito seja compreendido relacionalmente.
Contudo, para que essa inter-relação ocorra faz se necessário recorrer a tecnologia como forma de auxílio para a
representação geométrica, tema que será discutido na próxima seção.
3. A tecnologia e o ensino de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas)
Atualmente, o uso de recursos computacionais está cada vez mais constante no ensino, em especial no ensino de
Matemática, por apresentar ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem. Nesse sentido, o ensino da
disciplina vigente tem como norte a tecnologia dada através do uso de aplicativos e softwares referentes a conteúdos
matemáticos.
Nesse contexto, a tecnologia no ensino de Matemática é considerada importante, pois de acordo com Borba e Penteado
(2005, p. 48),
[...] a tecnologia é uma nova extensão de memória, com diferenças qualitativas em relação às outras tecnologias da
inteligência e permite que a linearidade de raciocínios seja desafiada por modos de pensar, baseados na simulação, na
experimentação e em uma nova linguagem que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea
(BORBA E PENTEADO, 2005, p. 48).
Notoriamente, através da experimentação o aluno é instigado à prática de pensar matematicamente, testando hipóteses
e criando estratégias para resolver problemas. Diante disso, a inter-relação entre a Álgebra e Geometria que até então
eram discutidas separadamente, no que diz respeito ao tópico Classificaçãoé apresentada, isto é, com a utilização da
tecnologia, o educador pode além da representação algébrica mostrar a representação geométrica mediante o uso de
softwares matemáticos.
A título de exemplo, destacamos o software Maxima que pode ser utilizado para tal finalidade. O Maxima é um software,
livre, disponível no endereço http://sourceforge.net/projects/wxmaxima/, que permite realizar manipulações, explorando
expressões matemáticas de maneira simbólica e interativa. Além do mais, é permitido obter soluções e representar
geometricamente gráficos em três dimensões, permitindo visualização e interação.
Desse modo, dada a possibilidade de, no Maxima, obter as representações geométricas, discorremos acerca da
interpretação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas) em relação à Classificação.
Em geral, os Sistemas de Equações Lineares serve como ponto de partida para diversas teorias matemáticas, podendo
ser encontrado em diversas aplicações do dia-a-dia. Notoriamente, os Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três
equações e três incógnitas) é um conjunto de equações que devem ser resolvidas juntas da forma:
        a11x1+ a12x2 + a13x3 = b1
        a21x1+ a22x2 + a23x3 = b2
        a31x1 + a32x2 + a33x3 = b3.
Em que, x1, x2, x3 são as incógnitas, a11, a12, a13, os coeficientes, e b1, b2, b3 os termos independentes. Com isso,
temos que o sistema linear possui 3 equações e 3 incógnitas, ou ainda, 3 x 3 (3 por 3), ou seja, cada equação
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representa um plano (R3) e sua representação geométrica consiste em três planos e a posição dos mesmos indica um
tipo de classificação. Particularmente, para este caso, têm-se oito possibilidades de representações geométricas que
podem ser obtidas a partir do uso da tecnologia, como por exemplo, através do software Maxima que se configuram em:
três planos e um único ponto em comum, planos paralelos coincidentes, dois planos paralelos coincidentes e outro
intersectando segundo uma reta, planos distintos com uma reta em comum, planos paralelos, dois planos coincidem e
um terceiro é paralelo, dois planos paralelos e outro intersectando segundo retas paralelas e três planos se intersectam
segundo retas paralelas.
Vale ressaltar, que nesse momento, cabe ao professor questionar sobre diversos pontos do conteúdo aqui descrito, que
auxiliem os alunos em sua interpretação. A título de exemplo, sugerimos os seguintes questionamentos: Quantas
variáveis existem no problema? Se o sistema de equações lineares é 2x2, 2x3 ou 3x3? Se a representação geométrica
corresponde a retas ou a planos? Quais as possibilidades de representação gráfica desse sistema, como se há
intersecção, se são retas, se são planos e se são planos concorrentes, perpendiculares, paralelos ou coincidentes? Se o
sistema tem solução? Se o sistema é possível determinado, indeterminado, ou é impossível, dentre outras questões,
que possam ser discutidas de modo a proporcionar uma maior compreensão do conteúdo.
Sobretudo, em relação às soluções, o número de soluções de um Sistema de Equação Linear determina sua
classificação de duas maneiras, conforme a sua consistência, a saber: Sistema Possível e Sistema Impossível. Quando
o sistema não admite solução, denomina-se Sistema Impossível. Todavia, o Sistema Impossível ocorre quando as
informações que nos são fornecidas para calcular os valores das incógnitas são incompatíveis. Por sua vez, quando o
sistema tem pelo menos uma solução, denomina-se Sistema Possível, sendo que se tem uma única solução é
denominado Sistema Possível Determinado e se tem mais de uma solução é denominado Sistema Possível
Indeterminado.
Nesse contexto, acreditamos que a inter-relação entre a Álgebra e Geometria aconteça. Apesar de não expormos no
ensaio sobre a Classificação encontrada de forma algébrica, por acreditarmos ser mais explícito no ensino, do que a
geométrica, o aluno tem a oportunidade de ver a apresentação de outras formas de representação do conceito da
Classificação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas), contribuindo dessa forma para a
compreensão relacional.
4. Considerações finais
Ao longo deste trabalho, buscamos mostrar a viabilidade da inter-relação entre as diversas representações que os
conceitos matemáticos possuem, em especial, no ensino de Sistema de Equações Lineares 3x3 (três equações e três
incógnitas) em relação à Classificação, a partir da relação entre as representações algébrica e geométrica, que são
abordadas em geral de modo isolado, sendo que a representação geométrica em alguns casos não recebe o destaque
necessário, salvo ser imprescindível que esta seja abordada, para que o aluno detenha de elementos suficientes para
pensar geometricamente.
 Sobretudo, no tópico Classificação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas) foco deste
ensaio, tal inter-relação é de suma importância para que este seja compreendido relacionalmente. Além do mais, tendo
em vista as tendências apresentadas por Andrade e Nacarato (2004), defendemos que no ensino do conteúdo vigente
aconteça relação entre a Álgebra e a Geometria. Assim como defendemos que seja abordado a Geometria em
Ambientes Computacionais, devido a interação proporcionada nesse espaço, como manipulação e visualização.
Sendo assim, tendo o ensino de Classificação de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas)
ensinado a partir das tendências apresentadas por Andrade e Nacarato (2004), o aluno possivelmente, determinará a
classificação a partir da visualização, assim como a partir da classificação determinará a representação geométrica,
favorecendo a compreensão relacional. 
Por sua vez, no que concerne à construção dos gráficos de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três
incógnitas), apresentamos a tecnologia como ponte de inter-relação entre as representações algébricas e geométricas,
a partir do uso software Maxima dada a sua possibilidade de construir gráficos em três dimensões podemos discorrer
acerca da Classificação, ou seja, classificá-los em Sistema Possível Determinado ou Sistema Possível Indeterminado ou
Sistema Impossível de modo que contribua para a compreensão relacional. Nesse momento, ressaltamos que o
professor pode instigar os alunos a desenvolver o conceito e assim classificar os sistemas apresentados, através de
questionamentos sobre a representação geométrica.
Desse modo, considerando a importância da relação entre as diversas representações de um conceito no ensino,
acreditamos que a inter-relação entre as representações algébrica e geométrica contribuirá para o ensino e
aprendizagem do conteúdo de Sistemas de Equações Lineares 3x3 (três equações e três incógnitas) no que diz respeito
à sua Classificação.
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