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RESUMO O presente trabalho objetiva discutir a utilização do Geoplano como recurso

metodológico facilitador do processo de ensino-aprendizagem de Geometria Plana, no intuito a

aprofundar e fortalecer o debate sobre metodologias de ensino de Matemática nos cursos de

formação inicial de professores, por ocasião das Disciplinas de Estágio Supervisionado. A pesquisa,

de cunho qualitativo, caracteriza-se como exploratória e adotou como metodologia um relato de

experiência da realização de duas oficinas com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma

escola pertencente à rede municipal de ensino da cidade de Cedro-CE. Os dados que compõem o

objeto de análise e discussão consistem num relatório de observação das oficinas propostas. Os

resultados sugerem que o uso do recurso pode contribuir positivamente para a aprendizagem dos

alunos por meio de um ensino dinâmico e interativo. Palavras-chave: formação inicial; prática de

ensino; ferramenta ABSTRACT The present work aims to discuss the use of the Geoboard as

methodological resource facilitate of the teaching-learning process of plane geometry, in order to

deepen and strengthen the debate on teaching methodologies of Mathematics in initial teacher

training courses, on the occasion of the disciplines of supervised internship. The research of

qualitative nature, is characterized as exploratory and adopted as a methodology, students in the

ninth grade of elementary school to a school in the municipal school of Cedro City-CE. The data

that make up the object of analysis and discussion for the attainment of the objective proposed

consist of a report drawn from observation of the development of the proposed workshops. The
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results suggest that the use of the resource can contribute positively to student learning through of

teaching more dynamic and interactive. Keywords: initial training; practice of teaching; tool

1.INTRODUÇÃO A trajetória da formação docente tem se revelado como um processo

complexo e tem chamado a atenção de pesquisadores de norte a sul no cenário educacional

brasileiro. As reflexões aqui realizadas tangenciam o Estágio Supervisionado como espaço de

aproximação da realidade, permitindo aos professores em processo de formação inicial, o

desenvolvimento de saberes necessários ao exercício da docência em matemática.

Compreendido como um “campo de conhecimento” (PIMENTA; LIMA, 2006), o estágio se

caracteriza como componente curricular, cujas atividades são obrigatórias nos cursos de

formação docente, produzindo interação desses cursos com o campo social no qual se

desenvolvem as práticas educativas. Neste campo, destaca-se a aproximação do aluno – futuro

professor – com a realidade escolar e a percepção da indissociabilidade existente entre teoria e

prática. Nesta perspectiva, o Estágio Supervisionado é componente curricular do Curso de

Licenciatura do IFCE, campus Cedro, conforme orienta a Resolução CNE/CP 02/2002distribuído

em quatro períodos: Estágio I, que consiste na observação de aulas no Ensino Fundamental;

Estágio II, período destinado à regência em turmas de Ensino Fundamental; Estágio III,

observação de aulas no Ensino Médio e Estágio IV, regência em turmas de Ensino Médio,

perfazendo a carga-horária total de 440h/a. De acordo com Projeto Pedagógico do Curso, são

objetivos para o Estágio Supervisionado: II. superar o modelo canônico de Estágio, identificado

pela tríade observação-participação-regência, propondo metodologias de trabalho de cunho

investigativo, a fim de que os licenciandos possam entender, em sua totalidade, o processo de

construção e de trabalho com o conhecimento matemático; VI. permitir que os licenciandos

cooperem com os professores da Escola Básica estabelecendo, a partir do processo de

ação-reflexão-ação, referenciais para suas condutas docentes enquanto estagiários e futuros

professores. (IFCE,campus de Cedro, p. 7) A discussão acerca do ensino de Matemática nos

cursos de formação de professores pode ser considerada um desafio, dado o entendimento de

que se trata de uma disciplina complicada, de difícil compreensão. O diálogo com professores e

o contato com as escolas podem contribuir com a construção de uma postura investigativa e

autônoma do futuro professor diante desse desafio. Como destacado pelos Parâmetros

Curriculares Nacionais (1997) o ensino de Matemática costuma provocar duas sensações

contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte de quem aprende: de um lado,

a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de outro, a

insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua

aprendizagem. Segundo Kierski (2010) uma das dificuldades do ensino da matemática está

relacionada à compreensão e interpretação de sua linguagem, o que pode estar relacionado ao
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fato de que a sua linguagem é simbólica e exige um nível de maior dedicação. Corroborando

com essa perspectiva Lippmann (2009) assevera que a linguagem matemática foi desenvolvida

para facilitar a comunicação do conhecimento matemático entre as pessoas. Entretanto, quando

abusamos do uso de símbolos e não nos preocupamos em trabalhar a sua compreensão,

clareando o seu significado, conseguimos o efeito contrário: dificultamos o processo de

aprendizagem da matemática. Frequentemente, o excesso de simbologia cria dificuldades

desnecessárias para o aluno, chegando até mesmo a impedir que ele compreenda a ideia

representada pelo símbolo. Na escola, especialmente em sala de aula, como espaço

constituídopor aprendizagens, o conhecimento matemático deve ser apresentado aos educandos

como historicamente construído e em permante evolução, mostrando suas práticas fisoloficas,

científicas e sociais para a compreensão do lugar que ela tem no mundo (RODRIGUES, 2014).

Assim, para a efetivação de uma proposta de ensino de matemática que atenda a essas

perspectivas, é essencial a utilização de recursos que favoreçam a sua compreensão,

principalmente quando esses,estiverem ligados ao cotidiano dos discentes, posição igualmente

defendida por Pavanello & Nogueira (2006) que advogam que: Quando se considera a

matemática como uma elaboração humana, realizada a partir de necessidades impostas pela

realidade num determinado contexto histórico e social, o processo de ensinar/aprender

matemática passa a ser concebido como aquele no qual o aprendiz constrói o conhecimento a

partir de sua própria atividade cognoscitiva, atividade esta que se apoia nos conteúdos

(PAVANELLO; NOGUEIRA, 2006, p.6) Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para a

dinamização e contextualização do ensino da Matemática, como: utilização de jogos, software,

situações-problemas envolvendo o cotidiano, dentre outras. Porém, o que podemos ver com

relação ao ensino é que na maioria das vezes, principalmente no ensino fundamental, o

processo é desenvolvido de maneira tradicional, expositiva e sem contextualização com a

realidade. Essa forma de conceber o processo de ensinar/aprender deixa para o aluno toda a

responsabilidade pelo estabelecimento das conexões entre os diferentes ramos da matemática e

entre esta e as demais disciplinas sem, contudo, lhe oferecer o preparo necessário para se

desincumbir dessa tarefa. O que cabe ao aprendiz é “seguir a receita”, pois raramente é

convidado a pensar sobre uma questão, a discuti-la com os colegas, a estabelecer conjecturas,

a testá-las. (Pavanello & Nogueira, 2006, p.6) No entanto, promover uma proposta de ensino

que caminhe em outra direção, embora não seja tarefa fácil, é possível, exigindo-se, pois, uma

nova postura profissional dos professores, para qual a formação inicial se torna indispensável.

Ainda sobre essa questão, os PCN’s apontam algumas considerações com relação ao ensino de

Matemática: A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a

necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, desprovidos de

significados para o aluno. Há urgência em reformular objetivos, rever conteúdos e buscar
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metodologia compatíveis com a formação que hoje a sociedade reclama (PCN, 1997, p. 15) O

projeto de formação que hoje se persegue afasta-se da mecanicidade com a qual os conteúdos

são trabalhados, ao contrário, sinaliza para um projeto de construção da autonomia e da

criatividade, como competências essenciais para o pleno exercício da cidadania, pensamento em

que se embasa a realização deste estudo, o qual pretende discutir uma estratégia de ensino de

Matemática, como ilustrativa do leque de possibilidades de inovação do trabalho com essa

disciplina. 2. O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem em matemática

Sabe-se que o professor deve estar apto a utilizar metodologias diversificadas em sala de aula

e, principalmente buscar inovações por meio de estratégias capazes de despertar nos seus

alunos o interesse na aprendizagem dos conceitos matemáticos. É notório que os alunos se

interessam por práticas de ensino instigantes, que chamem sua atenção, com as quais os

mesmos possam interagir. Pesquisas apontam que o uso de jogos, softwares educativos e

materiais manipuláveis podem conseguir despertar esse interesse, tornando o ambiente de sala

de aula mais interativo e dinâmico, rumo a uma aprendizagem mais significativa. Para Alves

(2001, p. 28) “na utilização de atividades lúdicas” em aulas de matemática, além dos aspectos

cognitivos relevantes para sua aplicação, não devemos ignorar ou menosprezar o aspecto

afetivo desencadeado pela ação do jogo, na aproximação entre jogadores, bem como na do

aluno com o professor. É importante ao professor identificar as principais características do

ensino da Matemática, de seus métodos, de suas ramificações e aplicações. Outro ponto

fundamental é em relação ao histórico da vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens

fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas condições

sociológicas, psicológicas e culturais. Por fim, o professor deve ter clareza das próprias

concepções da Matemática, sua prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de

objetivos e conteúdos de ensino e as formas d avaliação (RODRIGUES, 2014, p. 25). O

professor deve incentivar a aprendizagem, auxiliando seus alunos como um mediador na

construção do conhecimento novo e o que o aluno já conhece com o contato no seu cotidiano e

nas relações com a realidade, favorecendo a aprendizagem do que eles ainda não conhecem.

Cabe ao docente, a promoção de um ambiente agradável que desperte a curiosidade de todos

pelos conceitos apresentados durante as aulas, aproximando-os da realidade na qual estão

inseridos. Para a promoção desse ambiente é importante destacar o planejamento como um

guia de orientação, que não pode ser relegado a segundo plano. A ação de planejar não pode

ser reduzida somente às atividades que se destinam a satisfazer os anseios de controle da

administração; tem que ser assumida como um dos momentos e elementos básicos da ação,

porque é um momento culminante de decisão (LUCKESI, 1990). 3. O ensino de geometria no

Ensino Fundamental Discutir o ensino de Geometria no ensino fundamental é algo bastante

relevante, uma vez que é considerado de total importância para que o aluno consiga
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desenvolver habilidades e competências para conhecer e compreender fatos presentes no seu

cotidiano. A Geometria possibilita uma interpretação mais completa do mundo, uma

comunicação mais abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática

(LORENZATO, 1995). Neste sentido, é papel do professor procurar metodologias capazes de

contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades e competências nos seus alunos. No

tocante ao ensino de Geometria torna-se relevante destacar que: O desenvolvimento da

Geometria e o aparecimento da Álgebra marcaram uma ruptura com os aspectos puramente

pragmáticos da Matemática e impulsionaram a sistematização dos conhecimentos matemáticos,

gerando novos campos: Geometria Analítica, Geometria Projetiva, Álgebra Linear, entre outros.

O estudo das grandezas variáveis deu origem ao conceito de função e fez surgir, em

decorrência, um novo ramo: a Análise Matemática. (PCN’s, 1997, p.20) O Geoplano é aqui

compreendido como um método acessível e capaz de favorecer o ensino de geometria, por ser

de baixo custo e poder ser construído facilmente pelo professor com seus alunos, além de ser

de fácil manipulação. Caleb Gattegno, matemático inglês,foi primeiro a desenvolver trabalhos

relacionados ao Geoplanoem 1961. A partir deste, muitos pesquisadores em Educação

Matemática utilizam o Geoplano como uma forte ferramenta para a construção do processo de

ensino-aprendizagem de Geometria plana elementar, para o ensino de frações, dentre outros. O

Geoplano constitui-se por uma placa de madeira, marcada com uma malha quadriculada ou

pontilhada. Em cada vértice dos quadrados formados, fixa-se um prego (ou pinos), onde se

prenderão os elásticos. Nesse material pode-se trabalhar os conceitos de área e perímetro, uma

vez que o aluno pode visualizar as figuras, bem como construí-las. A geometria é um campo

abrangente no cotidiano dos alunos, com isso, procuram-se metodologias diversificadas capazes

de aproximar os conceitos geométricos relacionando teoria e prática, bem como suas

aplicações. De acordo com Serrazina e Matos (1988,p.114 apud Ventura 2013, p.23) Muitas

vezes o perímetro e a área são introduzidos através de fórmulas. Mais tarde é pedido aos alunos

que determinem o “comprimento à volta”, ou o “espaço ocupado”, e muitos não são capazes de

reconhecer aquelas ideias (...) Os alunos devem passar por muitas experiências concretas

construídas por eles próprios, até chegarem à compreensão da utilização das fórmulas. O

geoplano é um material didático-pedagógico capaz de auxiliar os alunos a desenvolverem

habilidades que possibilitam compreender de uma melhor forma vários conteúdos da disciplina

de Matemática. Pode ser compreendido como uma possibilidade didática que oferece apoio à

representação mental e uma etapa ao caminho da abstração, proporcionando uma experiência

geométrica e algébrica aos estudantes (MACHADO, 2015). O Geoplano pode ser construído na

sala de aula, pois seu custo é baixo e seu manuseio é prático. Existem vários tipos de Geoplano

e isso depende da malha. Se malha for formada por quadrados o Geoplano é dito quadricular;

formada por triângulos equiláteros temos o Geoplano isométrico; se a malha for circunferências
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concêntricas será circular. O Geoplano pode se configurar e um excelente recurso, a partir do

qual o professor pode favorecer a construção do conhecimento, fazendo com que o aluno

consiga trabalhar o mesmo conteúdo em diversos contextos, desenvolvendo assim o seu

raciocínio (BARROS; ROCHA, 2014).

4.MATERIAIS E MÉTODOS O estudo consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo, com

abordagem exploratória, que se caracteriza por “proporcionar maior familiaridade com o

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses.” (GIL, 2002 p. 41). O

cenário da pesquisa foi a escola municipal de Ensino Fundamental Gabriel Diniz, da cidade de

Cedro- Ceará e os participantes, 25 alunos da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. O

estudo foi desenvolvido em duas oficinas realizadas com grupos distintos de alunos, por adesão

voluntária. Na primeira oficina, realizou-se uma exposição oral do conteúdo “conceito de área e

perímetro das figuras geométricas planas”, envolvendo a participação 12 alunos. A aula teve

duração de 120 minutos, cujo plano de aula estava assim organizado: na introdução, foi

apresentada proposta de trabalho de pesquisa, seguida do conteúdo a ser explorado “conceito

de área e perímetro das figuras geométricas planas”. No desenvolvimento, procedeu-se à

exposição oral, apresentando-se todos os conceitos acerca de área e perímetro. Foram

desenhadas figuras como exemplos para facilitar a aprendizagem dos alunos por meio da

visualização das imagens. Após concluir essa etapa, foi aplicada uma lista de exercícios

contendo seis questões, entre as quais havia questões objetivas e discursivas todas

contextualizadas. Na conclusão, foram feitas algumas considerações sobre o tempo que eles

utilizaram para resolver as questões, e das dificuldades, alertando-os que tais conceitos eram

muito utilizados no seu cotidiano. Na segunda oficina foi proposto o estudo do mesmo conteúdo,

porém com o uso do “Geoplano”, etapa na qual participaram 13 alunos. A aula teve duração de

120 minutos, subdividida em dois momentos: No primeiro momento, procedeu-se a uma

contextualização do conteúdo a ser trabalhado e, na sequência, foram apresentados alguns

desenhos no quadro para que os alunos pudessem reproduzi-los com a utilização do Geoplano.

No final da aula, após a exploração do material, os alunos resolveram a lista de exercícios

propostos. A lista de exercícios aplicada no final de cada oficina, continha 06 (seis) questões

relacionadas a cada um dos momento de estudo do conteúdo. As questões foram analisadas e

utilizadas como referencial para subsidiar uma discussão coletiva com os alunos acerca das

metodologias empregadas e, posteriormente, para composição do relatório final de observação,

o qual se constitui a base de análise e discussão dos resultados apresentados, à luz do

referencial teórico proposto.

5.ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/o_geoplano_como_estrategia_de_acao_para_o_ensino_de_geometria_pla.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.6-10,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Na primeira oficina, cuja explanação do conteúdo se deu mediante aula expositiva. Na

introdução, os alunos mostraram-se um pouco dispersos à explicação que estava sendo

realizada. Durante o desenvolvimento da aula, os alunos mantiveram-se desatentos, sem muito

interesse sobre o que estava sendo trabalhado e, embora instigados, não interagiram durante a

explicação. Ao final da aula, observou-se ainda que os mesmos tiveram bastante dificuldade em

resolver a lista de exercícios proposta, sendo que apenas um aluno conseguiu resolver todas as

questões. Ainda nesse primeiro momento, observaram-se certas dificuldades dos alunos em

compreenderem os conceitos de área e perímetro, de diferenciar suas unidades de medida, de

associar as nomenclaturas das figuras ao seu formato, ressaltando-se a desmotivação dos

alunos em resolver as questões propostas na lista avaliativa. Percebeu-se que essas dificuldades

contribuíram para a obtenção de um resultado insatisfatório na compreensão dos conteúdos

abordados. As observações referentes a esse primeiro momento são compatíveis com as

percepções das aulas de Matemática por ocasião do período de observação na Disciplina de

Estágio I, as quais são predominantemente expositivas, seguidas da aplicação de exercícios. O

que igualmente se observa ainda, é a desmotivação e desinteresse dos alunos em relação aos

conteúdos trabalhados, fatores que se refletem nos baixos resultados acadêmicos dos

educandos nas atividades avaliativas. Na segunda oficina, momento em que foi utilizado o

Geoplano, percebeu-se uma maior atenção por parte dos alunos. Durante essa etapa, os alunos

analisaram conceitos diferentes, como as características particulares e semelhantes entre o que

estava sendo construído, questionando uns aos outros, bem como, aos estagiários. Percebeu-se

uma maior interação entre o professor e os alunos, o que culminou com maior incidência de

assimilação dos conteúdos por grande parte dos estudantes, uma vez que, os mesmos

mostraram-se focados, participativos e envolvidos em resolver as questões da mesma lista

utilizada na primeira etapa. Os alunos relatavam que não sentiam dificuldade em entender os

conceitos mediante da utilização do recurso e, em relação à lista de exercícios, os alunos

levaram menos tempo para responder. Destaca-se ainda o fato de que todos conseguiram

concluir a resolução dos exercícios, manifestando-se confiantes para resolver as questões. Os

resultados obtidos nessa etapa argumentam favoravelmente com o referencial teórico

apresentado, no que diz respeito a uma perspectiva de ensino de Matemática contextualizado e

que se aproxime da realidade do aluno. Uma proposta que possa aliar conhecimento e

ludicidade, promovendo aulas mais dinâmicas, que envolva os alunos, possibilitando pensar e

desenvolver sua capacidade de raciocinar e resolver situações-problemas.

6.CONCLUSÃO O itinerário do licenciando nas atividades propostas no Estágio Supervisionado,

proporciona ao professor em processo de formação inicial, análises e reflexões sobre a docência,

(re)conhecendo o verdadeiro significado de ser um educador, e que “ensinar não significa,
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simplesmente, ir para uma sala de aula onde se faz presente uma turma de alunos e despejar

sobre ela uma quantidade de conteúdos”(LUCKESI, 1990, p.116)é preciso conhecer os

estudantes, a realidade em que vivem e empreender esforços para despertar nos alunos

vontade de aprender, como alternativa decisiva para o sucesso do processo de

ensino-aprendizagem. Ao longo do tempo, a Matemática vem contribuindo para a formação do

indivíduo, permitindo-lhe interpretar processos naturais que o cercam e interagir com os

mesmos. Isso denota a importância da formação profissional do professor para lidar com o

processo de ensino-aprendizagem, frente as diversas situações que lhes são impostas. Diante

da falta de entusiasmo dos alunos para a aprendizagem de conteúdos matemáticos, uma

alternativa viável pode ser a utilização de ferramentas que instrumentalizam melhores

possibilidades de aprendizagem. Isso foi constatado com a utilização do Geoplano pelo seu

diferencial didático-pedagógico, chamando a atenção dos alunos para a compreensão de área e

perímetro. Estas experiências alertam para o entendimento de que o conhecimento matemático

formalizado precisa ser redimensionado para se tornar passível de “ser ensinado/aprendido”; ou

seja, a obra e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação direta

aos alunos. (PCN, 1997). Não se pretende aqui afirmar que a mudança de postura do professor

que se compreende como essencial para se pensar uma nova proposta de ensino da Matemática

seja tarefa fácil, mas sim de defender essa necessidade e possibilidade mediante a

experimentação de alternativas práticas em sala de aula. REFERÊNCIAS ALVES, E. M. S. A
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