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RESUMO

O presente trabalho elenca as dificuldades encontradas para o ensino de geometria no primeiro ano do curso técnico
integrado de edificações, dessa forma tentamos melhorar esse ensino utilizando um objeto virtual de
aprendizagem(OVA)produzido pela universidade do Vale dos Sinos (UNIJUI), o OVA com o título “geometria no meu
quarto”, disponível na web com o objetivo de fazer com os alunos compreendessem melhor o estudo do cálculo de
áreas de figuras planas no contexto curso de edificações.O método utilizado foi a aplicado de acordo com a orientação
do professor frente ao uso do OVA onde foram aplicadas duas atividades. Os alunos utilizaram o OVA para a
realização das atividades, no laboratório de informática do IFPA-campus Itaituba. Na execução das atividades
obtemos resultados da satisfatórios no tocante a uma melhor aprendizagem das idéias relativas aos conceitos de área
do quadrado e do retângulo de acordo com a situação problema do OVA.
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ABSTRACT

The present work covers the difficulties encountered for the teaching of geometry in the first year of the integrated
technical course of buildings. In this way we try to improve this teaching using a virtual learning object (OVA) produced
by the Sinos Valley University (UNIJUI) With the title "geometry in my room", available on the web with the objective of
making the students better understand the study of the calculation of areas of flat figures in the context of course of
buildings. The method used was applied according to the orientation of the Professor in front of the use of OVA where
two activities were applied. The students used the OVA to carry out the activities, in the computer lab of the
IFPA-campus Itaituba. In the execution of the activities we obtain satisfactory results regarding a better learning of the
ideas related to the concepts of square and rectangle area according to the problem situation of OVA.
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1. Introdução
A geometria é uma parte da matemática que abrange o estudo do espaço e das formas. Na sua abordagem
inclue-se “os problemas métricos” ou cálculos de áreas de superfícies planas, volumes de formas espaciais, ou
seja, de corpos sólidos, dentre várias outras formas, assim como o estudo das propriedades das figuras planas

Em relação ao ensino de geometria podemos se afirmar que ela vem sendo abandonada nas últimas décadas
apesar de sua reconhecida importância no ensino-aprendizagem de matemáticas por pesquisadores brasileiros
como Pavanello (1989), Lorenzato (1995), Passos (2000) e Pereira (2001). Eles apontaram em suas pesquisas que
a geometria é pouco estudada nas escolas.

Podemos observar que este abandono do ensino de geometria é consequência do movimento da Matemática
Moderna nas décadas que abrangem os anos 1960 a 1980, onde o ensino de geometria ficou em segundo plano
tendo-se dado maior ênfase ao ensino de álgebra, teoria dos conjuntos, e topologia, entre outras subáreas da
matemática.

Vemos também como reflexo desse abandono que os conteúdos relativos à geometria são abordados nos capítulos
finais dos livros didáticos. Este fato foi constatado por uma pesquisa realizada sobre a análise dos livros didáticos
citados nos PCNs (1998).

Diante disso, D’Ambrósio (1986) pontua que: “A geometria ainda é colocada para a última parte dos livros didáticos
e os tópicos de geometria propostos na década de 60, como as transformações geométricas, nunca integraram o
currículo” ( D’AMBRÓSIO, 1987, p.221 apud DUARTE; SILVA, 2006).

Assim, evidenciamos os reflexos do uso do livro didático na prática docente, que segundo os PCNs (1998) fazem
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com que “o professor não tendo oportunidade e condição para aprimorar sua formação e não dispondo de outros
recursos para desenvolver as práticas de sala de aula, apóia-se, quase exclusivamente, nos livros didáticos que,
muitas vezes, são de qualidade insatisfatória” (BRASIL,1998, p.21)

Outro agravante desse panorama descrito anteriormente, de acordo com Moraco (2006), é o uso abusivo de
algoritmos por parte dos docentes, a exemplo, do uso de fórmulas que parecem verdadeiros receituários, deixando
de lado a investigação, e a utilização de ambientes de aprendizagem que atendam as aspirações dos alunos
quanto a se tornarem indivíduos críticos e participativos no processo de aprendizagem dos conteúdos geométricos.

Em consequência dessa algoritmização surge outro fator que influencia de maneira insatisfatória o ensino da
geometria, que é a não articulação da mesma com outros ramos do conhecimento como geografia, artes,
arquitetura, química, etc., não instigando o aluno a compreender, interpretar, analisar, e desenvolver capacidades
de visualização, raciocínio, argumentação, dentre outras atitudes.

Estes problemas ressaltados anteriormente vêm sendo reconhecidos há duas décadas (NTCM, 1991) na
recomendação das “Normas para o currículo e a Avaliação em Matemática e Escolar”, quando começou a se dar
maior ênfase ao ensino de geometria, relevando a importância e direcionando a atenção de alguma forma para os
seguintes tópicos:

• Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade
• Aplicações no mundo real e modelação
• Geometria no espaço
• Integração da geometria em todos os temas, em todos os anos de escolaridade
• Exploração em computador de Figuras bi e tridimensionais.
• Desenvolvimento de uma compreensão dos objetos geométricos e suas relações.

2. Metodologia

O trabalho foi desenvolvidos por 28 alunos que participaram da pesquisa que foram organizados em duplas para
explorarem as atividades no laboratório de informática da instituição. A aplicação da atividade foi feita em duas
etapas, cada uma com sete duplas, para facilitar o acompanhamento, orientação e a mediação do professor na
assistência com seus alunos na condução das atividades desenvolvidas. As duplas foram nomeadas por D1,D2, D3,

..., D14.

Dessa forma o uso do OVA “geometria no meu quarto” , produzido pela Universidade Do Vale dos Sinos no Rio
Grande do Sul( UNISINUS), vislumbrava promover o estudo de geometria articulada com o cálculo de áreas de
figuras planas relacionadas aos moveis que uma pessoa pode possuir em um quarto a exemplo do criado mudo de
um guarda roupa. Na simulação os alunos foram orientados a explorar o conceito geométrico na primeira atividade
da área total do criado mudo que matematicamente fazemos analogia ao cálculo da área total de um cubo, de
acordo com a figura 2, e a área total do guarda roupa de acordo com a figura 3, que fazemos analogia ao cálculo da
área total do paralelepípedo.

Especificamente, os alunos exploraram o estudo das áreas do quadrado e do retângulo; conforme as figuras abaixo
em destaque.
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