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1 – Resumo  

Este trabalho tem por objetivo apresentar duas situações problemas motivadoras para o 

ensino-aprendizagem de conteúdos relacionados com matrizes. Estas situações foram 

desenvolvidas no Colégio Olivina Olivia. As atividades tinham por objetivo destacar a 

presença da matemática no cotidiano das ações humanas. Para isto, construímos duas 

situações, uma que relacionam a escolhas de perfis de amizade e, outra que relaciona 

técnica de ocultamente de mensagem.  

Outro objetivo que pretendemos alcançar é ampliar as diversas abordagens sobre matrizes 

no ensino médio fugindo do método tradicional. Visando, dessa forma, incluir a aplicação 

de fatos próximos da realidade vivenciada no cotidiano, para estimular a aprendizagem e 

a compreensão em matemática. 
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2 - Metodologia: 

O estudo que realizamos foi de natureza descritiva, com o intuito de identificar as 

dificuldades e introduzir mecanismos didáticos para recuperar conceitos não aprendidos 

e elevar a autoestima pela aprendizagem do tema em questão. Assistimos às aulas dos 

professores das turmas em estudo, auxiliamos no desenvolvimento de algumas atividades. 

Com isto, identificamos pouca estima pela aprendizagem e, portanto, baixo grau de 

satisfação com os conhecimentos sobre matrizes. A partir desta constatação propomos ao 

professor aplicar atividades diferenciadas para dar significado aos conceitos e técnicas 

até então desenvolvidas. Fizemos um estudo na universidade para preparar nossa 

intervenção didática e, elaboramos um plano de aula e um questionário para aplicar nas 

turmas em estudo. Na elaboração desta atividade tivemos a colaboração do coordenador 

do projeto PIBID – Matemática e do professor da escola. Aplicamos duas aulas de revisão 

de conteúdos em técnicas operacionais. Em seguida aplicamos um questionário que 

induzia os alunos à atribuírem valores numéricos a qualidades individuais de pessoas com 

quais desejavam se relacionar, tais como, sinceridade, inteligência, honestidade etc. Os 

cincos maiores valores atribuídos constituíram as entradas da matriz de preferência. Para 

caracterizar traços de aprendizagem, sugerimos aos alunos que construíssem matrizes 

cujas entradas eram os cinco maiores valores atribuídos às qualidades individuais e 

realizassem operações com estas matrizes para identificar o perfil desejado. 

Para explorar a transmissão de mensagens criptografadas fizemos uma pesquisa na 

literatura especializada e construímos uma transposição didática que consistia associamos 

as 26 letras do alfabeto aos números inteiros de 1 a 26 e passamos construir mensagens a 

partir de matrizes cujas entradas são os números associados as correspondentes palavras 

da mensagem. As operações com matrizes permitiram ao destinatário ler a mensagem 

enviada. 

 

3 - Desenvolvimento 

No desenvolvimento de nossas atividades no âmbito do projeto PIBID, na Escola Olivia 

Olivina, podemos observar os tipos de dificuldades dos alunos na disciplina Matemática, 

especialmente em conteúdos envolvendo matrizes, objeto de estudo neste trabalho. A 

representação em forma de matrizes é uma importante ferramenta que é utilizada em 

vários ramos de conhecimentos, dentro e fora da matemática, em que algumas vezes é 

utilizada como instrumento de representação e outras vezes são utilizadas como 

instrumento para realizar operações. Seja qual for o tipo de utilização, esta ferramenta 
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tem fornecido resultados relevantes em diversas atividades humanas. Mas, infelizmente, 

pelo caráter árido pelo qual é apresentado no ensino, ao longo do tempo, tem oferecido 

dificuldades na transposição didática. Acreditamos que o foco principal das dificuldades 

é a ausência de situações práticas que produzam satisfação e, que possam ser percebidas 

e vivenciadas no cotidiano das pessoas servindo de estimulo a aprendizagem.     

Nas intervenções em sala de aula, interagindo com os professores da escola, constatamos 

que o ensino escolar de matrizes limita-se, quase sempre, ao treinamento ou uso de 

construções de matrizes, sem, no entanto, esclarecer suas múltiplas utilizações e sem 

oferecer oportunidades de vivenciarem experiências do cotidiano. D’Ambrósio (1999) 

apud Messias, destaca a importância de recuperar a presença da matemática em todas as 

ações humanas devido à necessidade de descobrir que há uma forma matemática de estar 

no mundo. 

Neste trabalho exploramos dimensões do caráter humano como uma estratégia para 

habilitar o aluno a usar conhecimentos matemática em situações, que possivelmente, 

nunca foi imaginada, por exemplo, como identificar perfis de casais e, escrever uma 

mensagem que dificulte a leitura por pessoas diferentes do destinatário.  

Imaginamos estas situações com o objetivo de contemplar diretrizes estabelecidas nos 

PCNs, tais como usar os conteúdos matemáticos na Educação Básica em conexões com 

o meio social dos alunos, para utiliza-los na sua vida cotidiana. 

O estudo sobre perfis foi realizado através da construção de uma matriz A5x1 com notas 

atribuídas ao perfil honesto, gentileza, fidelidade, extrovertido e fidelidade do aluno 

Paulo, onde essa matriz foi denominada de matriz peso.  

O aluno diz o nome de três colegas da sua turma com quais gostaria de se relacionar, em 

seguida coletamos os dados dessas pessoas selecionadas e formamos uma matriz B3x5, 

onde as colunas são as notas atribuídas ao perfil honesto, gentileza, fidelidade, 

extrovertido e fidelidade desses alunos e as linhas representam os nomes deles. 

Para sabermos qual dos seus colegas selecionados terá mais afinidade com ele, faremos a 

multiplicação da matriz B pela matriz A (BxA) , o resultado obtido desta multiplicação 

será uma nova matriz C3x1, onde a coluna é o resultado da multiplicação do perfil do 

colega selecionado com o perfil de Paulo e as linhas são os nomes dos colegas 

selecionados. O colega que obtiver o maior resultado será a pessoa com quem Paulo terá 

maior afinidade de se relacionar. 

 

O estudo sobre mensagens criptografadas foi usado utilizado os seguintes tipos de 

matrizes. Considere a matriz que representa cada letra do alfabeto associada a um número 

inteiro positivo, 
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Para escrever a mensagem, associe cada letra das palavras da mensagem a uma matriz, 

cujas entradas são os valores da tabela acima correspondente a cada letra das palavras da 

mensagem. Por exemplo, considere a mensagem formada com palavrar, flor.  

Para ocultar a mensagem, gere uma matriz associada a esta mensagem em que cada 

entrada da matriz seja números associado a cada letra da mensagem, ou seja obtenha a 

seguinte matriz, 

(
6 12

15 18
) = M 

Vamos construir a matriz Código C. 



Para isto construa uma matriz chave que seja inversível e possa ser multiplicada pela 

matriz mensagem M. Isto é, o número de colunas da matriz chave é igual ao número de 

linhas da matriz mensagem. 

Multiplique a matriz chave pela matriz mensagem, a matriz que você adquirir é a matriz 

código que você vai enviar. 

-Para descodificar a mensagem, calcula a inversa da matriz chave, que neste caso será 

𝐸 = (
1 1
1 2

), e multiplique pela matriz código que você vai enviar. A matriz que você 

adquirir corresponde à mensagem que você enviou. 

 

3 – Considerações finais 

Ao explorar os temas transversais, perfis e mensagens, estimulamos o desenvolvimento 

de atitudes, como, por exemplo, a confiança na própria capacidade de realizar operações 

com instrumentos matemáticos e obter resultados que está presente no dia a dia das 

pessoas, isto se revestiu de importância porque levou os alunos a construírem o 

conhecimento adquirirem confiança na própria capacidade de realizarem operação com 

matrizes para obterem resultados desejados. Outra dimensão atingida com estas 

atividades é a promoção da troca de experiências e favorecimento do intercâmbio como 

fonte de aprendizagem.  
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