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O envolvimento do estudante no processo de ensino e aprendizagem com a finalidade
de obter resultados significativos na compreensão de conceitos e conteúdos da matemática
é um desafio constante da atividade docente. Um dos caminhos apontados por diversos
autores é o de adotar estratégias alternativas visando estimular e motivar os alunos para
esse processo. Dentre estas estratégias, podemos destacar o uso de objetos virtuais de
aprendizagem (OVA) como ferramenta auxiliar do processo de aprendizagem, tendo como
objetivo possibilitar diferentes formas de representação dos objetos de estudo em uma
aprendizagem significativa. Segundo Audino (2010) [1], OVA é qualquer material digital
que possa ser utilizado e reutilizado para dar suporte ao processo de ensino.
Ao se trabalhar um determinado conteúdo, o resultado pode ser uma aprendizagem
mecânica, onde o aluno decora fórmulas ou conceitos, ou uma aprendizagem significativa,
que transforma os seus saberes e a sua postura perante o conhecimento. Segundo Pelizzari
et all. (2002) [4], para que ocorra uma aprendizagem significativa são necessárias duas
condições: o indivı́duo deve ter disposição para aprender e o conteúdo a ser aprendido deve
ser potencialmente significativo. Para Moreira (2010) [3], a aprendizagem significativa movimenta as sensações cognitivas do aluno a respeito daquilo que se está aprendendo. Para
Duval (2009) [2], as diferentes formas de representação de conteúdo, seja ele matemático ou
não, são denominadas formas de representação semióticas. Estas formas de representação
devem transformar o funcionamento cognitivo do indivı́duo para que haja uma apreensão
conceitual, de raciocı́nio ou compreensão de enunciados.
O presente trabalho é resultado do desenvolvimento de um projeto que aborda conceitos de geometria analı́tica na primeira fase de um curso de Arquitetura e Urbanismo.
O projeto consiste no desenvolvimento de OVA’s, usando como ferramenta o software
GeoGebra, e a posterior utilização desses objetos nas aulas de geometria analı́tica. O objetivo da pesquisa é observar como se dá a aprendizagem de conceitos relacionados com
conteúdos de geometria analı́tica com o uso de OVA’s. Durante a aplicação, são observadas diferentes formas de representações semióticas de acordo com o que propõe [2], tais
como, representação conceitual, algébrica e geométrica, dos objetos de estudo. Os objetos
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de estudo abordados neste trabalho são: propriedades e áreas das superfı́cies do paralelogramo e do triângulo determinados por dois vetores linearmente independentes, o lugar
geométrico da parábola, da elipse e hipérbole, suas representações algébricas e volume do
paralelepı́pedo gerado por três vetores linearmente independentes.
A pesquisa que norteia este trabalho está em fase de aplicação nas aulas de geometria analı́tica dos objetos de aprendizagem produzidos pelos pesquisadores. A aplicação
é feita pela professora da turma, que é uma das pesquisadoras do projeto. A coleta dos
dados para posterior análise é feita através do registro da interação dos alunos com os
OVA’s, as construções geométricas por eles desenvolvidas, o desenvolvimento de atividades complementares, aplicação de questionários, relato de observações, relatórios e diário
de bordo. Nas observações e registros é investigada a capacidade dos alunos em conseguir
estabelecer as conexões entre as diferentes formas de representação semióticas, considerando propriedades e o cálculo de área do paralelogramo, do triângulo gerados por dois
vetores linearmente independentes, em identificar o lugar geométrico da parábola, elipse
e hipérbole, associando esse lugar geométrico com a forma algébrica dessas cônicas, inclusive na sua forma canônica, e em identificar e calcular o volume de paralelepı́pedos
gerados por três vetores linearmente independentes. Ao final de cada atividade, é feita a
sistematização e formalização conjunta dos conceitos abordados na tentativa de identificar
os significados atribuı́dos aos conceitos aprendidos durante o desenvolvimento das atividades. Dessa forma, entendemos ser possı́vel observar como se dá a aprendizagem desses
conteúdos, além de identificar possı́veis contribuições dos OVA’s nesta aprendizagem.
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