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RESUMO

O presente relato de experiências tem o propósito de mostrar o uso de softwares de modelagem e geometria dinâmica como ferramentas 
auxiliares na resolução de problemas matemáticos. O trabalho foi realizado no Laboratório de Práticas Interdisciplinares da Faculdade Estácio 
Atual, envolvendo estudantes do 1º ano da Escola Estadual Jesus Nazareno, orientados por professores e acadêmicos do Curso de Licenciatura 
em Computação. Tendo como proposta estudar conceitos de geometria plana e modelar figuras geométricas a partir de resolução de problemas 
matemáticos. O problema do estudo vem indagar se é possível construir com o uso de softwares de modelagem e geometria dinâmica figuras 
geométricas envolvendo problemas matemáticos? Para tal indagação buscou-se propor os seguintes objetivos: estimular os estudantes a aplicar e 
desenvolver conhecimentos conceituais de Geometria, criar modelagens geométricas no programa Blender, aplicar fórmulas de sequências de 
comando no Geoegebra e na produção de modelos matemáticos dinâmicos e interativos. Incialmente os estudantes fizeram um teste diagnóstico 
com o intuito de identificar suas competências em resolver problemas matemáticos. No segundo momento, foram estimulados a estudar e 
resolver questões envolvendo retas, figuras planas, ângulos e triângulos em material impresso: papel e lápis. No terceiro momento, estudaram 
conceitos dos Softwares Blender (modelagem) e Geogebra (geometria dinâmica) e sua aplicação em problemas matemáticos. Por fim, buscaram 
criar figuras planas e resolver problemas matemáticos e utilizando comandos dos softwares para modelar e animar objetos geométricos. A partir 
do uso da resolução de problemas matemáticos na área de geometria plana obtivemos alguns resultados, tais como: autonomia nos estudos, 
buscando resolver problemas matemáticos com  uso de softwares auxiliares na aprendizagem; domínio na criação de figuras geométricas planas 
dinâmicas e interativas; independência na resolução de problemas utilizando os comandos do Geogebra e do Blender, assim como na 
compreensão de modelos matemáticos. Constatou-se ao longo desta experiência que os estudantes, condicionados à uma metodologia de 
estudos planejada e sistematizada por meio da Atividade de situação problema envolvendo conceitos matemáticos, desenvolveram suas 
capacidades cognitivas na realização de tarefas aplicando algoritmos conhecidos, fórmulas e parâmetros utilizados na geometria, potencializando 
conhecimentos adquiridos, habilidades e estratégias, para satisfazer a exigência de uma situação geométrica desafiadora com o que se deparou 
no uso dos softwares de modelagem e geometria dinâmica.
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