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RESUMO 
 

Estamos implantando um curso de educação a distância em Geometria 
Dinâmica, usando o software  Cabri-Géomètre II for Windows, para a formação de 
professores da rede pública de 5a a 8a séries do ensino fundamental brasileiro, o 
trabalho com os conteúdos de Geometria Euclidiana Plana. A metodologia do 
curso privilegia desafios a soluções de problemas, usando como recurso 
aplicativos apropriados para o ensino de geometria. Além da formação do 
professor, o curso visa  constituir com uma ferramenta para desenvolvimento de 
atividades didáticas em matemática com recursos de Internet e software 
educativos e multimídia que envolvem o uso de imagens e sons.  Quanto o 
trabalho cooperativo e interativo entre os professores-alunos, ocorre a mediação 
por meio de recursos da Web como videoconferência, e-mail e IRC, além de um 
protocolo eficiente de compartilhamento de arquivos em tempo real que constitui o 
ambiente em si. Um dos aspectos centrais deste ambiente é a possibilidade de 
compartilhamento de aplicativos entre os participantes do grupo de trabalho nas 
relações aluno-aluno e professor-alunos, além de trabalho autônomo e individual.  

O presente trabalho versa sobre uma experiência realizada com 
professores no Laboratório Multimeios FACED/UFC. Realizamos experimentos 
individualizados com três alunos em três ambientes diferenciados: a) Um ambiente 
virtual em que orientamos o aluno sobre o  manuseio do software Cabri -Géomètre 
partilhando uma mesma área de trabalho com o software  e comunicação escrita 
via IRC; b) Um ambiente virtual em que se partilha o áudio além dos aspectos já 
mencionados; c) Uma outra experiência em que se incluí ao ambiente virtual a 
imagem por meio de WebCam. A realização do estudo comparativo da 
aprendizagem dos três alunos se deu por meio de observações e entrevistas. Os 
resultados do experimento justificam a construção do ambiente tendo como 
propósito a implementação de aspectos favoráveis para a aprendizagem do aluno.  
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