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Resumo: Os professores de matemática possuem uma grande dificuldade para demonstrar aos seus alunos de
ensino fundamental as relações bidimensionais e tridimensionais das figuras geométricas. O objetivo deste
trabalho é criar um jogo em realidade virtual, para se tornar uma ferramenta pedagógica para auxiliar os
professores de matemática a demonstrar visualmente as relações das figuras geométrica. O jogo está sendo
desenvolvido em um programa para criação de jogos, chamado Unity, que utiliza como linguagem de
programação o C# e que possibilitar o desenvolvimento e a exportação do jogo em realidade virtual para serem
utilizados em smartphones. A fim de avaliar o software foram realizadas duas oficinas. A primeira oficina foi
realizada com o grupo de estudos do mestrado em matemática (departamento de matemática da UEPG). A
segunda oficina foi realizada com os alunos do terceiro ano do curso Licenciatura em matemática da UEPG. Os
resultados obtidos foram sugestões sobre melhorias na interface do aplicativo. Este jogo faz parte dos resultados
de atividades de extensão realizadas durante o projeto de extensão Museu Virtual do Museu da Computação da
UEPG.

Palavras-chave: Realidade virtual. Figuras geométricas. Educação. Ferramenta pedagógica.

NOME DO PROJETO

Museu Virtual do Museu da Computação da UEPG.

1 Identificar sua função no programa, projeto, curso ou evento; Instituição de Ensino; curso e e-mail
ativo.
2 Identificar sua função no programa, projeto, curso ou evento; Instituição de Ensino; curso e e-mail
ativo.
3 Identificar sua função no programa, projeto, curso ou evento; Instituição de Ensino; curso e e-mail
ativo.
4 O(a) quarto(a) autor(a) deve ser o(a) coordenador(a), supervisor(a) ou orientador(a), desta forma, é
necessário identificar sua função no programa, projeto curso ou evento; lotação e e-mail ativo.
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VINCULADO AO PROGRAMA

Museu Da Computação da UEPG

PÚBLICO-ALVO

Alunos de escola pública e privada do ensino fundamental (9º ano).

JUSTIFICATIVA

Apesar de a geometria ser uma divisão de grande importância na matemática por

servir de instrumento para diversas áreas do conhecimento, sua aprendizagem no ensino

fundamental aponta problemas (ALMOULOUD, 2004). Ainda segundo Almouloud (2004,

p.94), muitos tópicos de matemática não são absorvidos pelos alunos, por não serem

planejados ou ensinados pelos professores. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade da

utilização de novas ferramentas para a construção e concretização do ensino.

A realidade virtual é uma tecnologia que possibilita a criação de um ambiente

gráfico virtual tridimensional, no qual o usuário pode interagir e navegar (TORI, 2006). Com

esse mecanismo, é possível utilizar o mundo virtual para fixar um conceito de forma

interativa e imersiva.

Assim, essa tecnologia pode ser utilizada como instrumento de auxílio para o

professor, que permite o aprendizado do aluno por meio uma ferramenta atrativa.

Dentro deste contexto, um dos objetivos do projeto de extensão Museu Virtual do

programa Museu da Computação é desenvolver materiais pedagógicos utilizando ferramentas

digitais. Este trabalho utiliza a tecnologia da Realidade Virtual para desenvolver uma

ferramenta digital sobre geometria para as crianças do nono ano do ensino fundamental.

OBJETIVOS

 Apresentar a realidade virtual como ferramenta de ensino para a utilização do

professor no ensino de geometria no ensino fundamental;

 Auxiliar o aluno a construir e fixar conceitos através de uma ferramenta interativa e

imersiva, que permite não apenas a teoria, mas a prática do conteúdo abordado;

 Familiarizar os envolvidos com um ambiente de ensino que utiliza a realidade virtual

para o processo de ensino e aprendizagem.
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METODOLOGIA

O projeto de extensão surgiu através de uma parceria com uma professora do

Departamento de Informática (DEMAT). Foram realizadas reuniões semanais que

possibilitaram o desenvolvimento do software com uma base concreta voltada para o ensino.

O software Geometria Virtual foi implementado com a engine Unity, que é uma

ferramenta utilizada para o desenvolvimento de jogos. A implementação da realidade virtual

foi possível através da extensão Google cardboard.

O aplicativo possibilita ao usuário a visualização de formas geométricas

tridimensionais, tais como o cubo e a esfera, permitindo a compreensão do conceito de figuras

geométricas tridimensionais. Possibilita também a associação dos objetos em sua forma 3D

com as figuras geométricas bidimensionais básicas, tais como o quadrado, o triângulo e o

círculo.

Para obter um feedback, foram realizadas duas oficinas para a apresentação o

software, uma na turma de mestrado de matemática, e outra no terceiro ano do curso de

Licenciatura em Matemática. O método de avaliação foi através de um questionário, com

perguntas referentes a interface, usabilidade e conceitualidade do aplicativo.

RESULTADOS

No decorrer da criação do software, as discussões semanais e as oficinas foram de

grande importância para fornecer a base teórica para o desenvolvimento de jogo. Durante os

encontros semanais foi possível aplicar objetivos a serem atingidos semanalmente, a fim de

obter novas ideias e comprometimento no desenvolvimento do jogo.

Com o protótipo pronto, foi possível elaborar duas oficinas, para o grupo de estudos

do mestrado em matemática e os alunos do terceiro ano do curso Licenciatura em matemática

da UEPG. Após o feedback, foi possível obter elogios, críticas e novas ideias a serem

repensadas para o desenvolvimento do software.

FOTO(S)
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Figura 1 – Oficina realizada com o grupo de estudos do mestrado em matemática

Legenda: Oficina realizada no dia 3 de junho de 2019.

Figura 2 – Interface do jogo

Legenda: imagens referentes ao menu, botões e figura tridimensional do jogo de realidade virtual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração deste artigo mostrou que a proposta do projeto de extensão Museu

Virtual em desenvolver uma ferramenta pedagógica para a matemática foi devidamente

atingida.

A partir das oficinas foi possível obter várias ideias para melhorar o

desenvolvimento do software. Também na oficina foi discutido do quão interessante é a

criação desse jogo em realidade virtual para o auxílio do aprendizado nas escolas de ensino

fundamental.

As expectativas para o futuro é aprimorar essa ferramenta pedagógica, para que se

trone de grande ajuda para os professores de matemática e que possa inspirar outros novos

jogos pedagógicos em realidade virtual.

APOIO
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Proex UEPG e Fundação Araucária.
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