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Resumo:  

A Matemática está presente em inúmeras situações do cotidiano. O professor precisa 

articular os conceitos matemáticos trabalhados em sala de aula à realidade atual, 

possibilitando aos alunos uma reflexão da Matemática como uma forma de ver o mundo 

diferente. O Software Sweet Home 3D possibilita aos alunos a identificação dos elementos 

geométricos fundamentais na construção de uma casa. Um laboratório de ensino ligado aos 

conteúdos de Matemática pode facilitar concretamente a aproximação da escola formal aos 

conhecimentos adquiridos através do cotidiano dos alunos. Nesta investigação, foi 

realizada uma pesquisa com um grupo de alunos de uma escola pública estadual do Ensino 

Fundamental no Município de Três Coroas/RS cujo objetivo era levantar os principais 

conceitos matemáticos empregados em um projeto de planejamento e execução de uma 

casa, identificando os procedimentos utilizados em sua construção até a etapa final. A 

partir deste projeto, conclui-se que a aprendizagem torna-se significativa, principalmente, 

quando ocorre a vivência dos alunos nas atividades elaboradas, visualizando-se os 

conceitos através de uma situação concreta. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Modelagem Matemática. Figuras 

Geométricas. 

1Introdução  

Em um período não muito distante, pensar em construir uma casa era tarefa 

exclusivamente para engenheiros e arquitetos. Porém, com o passar do tempo e com o 

avanço tecnológico, tornou-se possível planejar um projeto educacional a partir da 

utilização de recursos tecnológicos e do conhecimento de conceitos básicos de Matemática, 

em especial no campo da Geometria, no espaço escolar. Vale ressaltar que a Matemática 
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trabalhada de forma significativa em sala de aula no ensino básico contribui para que os 

educandos adquiram noções de áreas, volume, perspectivas, proporção, escala, entre outros 

conteúdos, primordiais para que os alunos compreendam as diferentes etapas na execução 

de um projeto habitacional.   

A Matemática está presente em todos os momentos e em diferentes estágios da vida 

de cada um. Não basta apenas ter acesso a essa área do conhecimento, mas é necessário 

mostrar aos educandos a sua real aplicabilidade. Portanto, para que os discentes se 

apropriem dos conceitos básicos dessa ciência, é preciso desenvolver o raciocínio lógico, a 

dedicação e, acima de tudo, a motivação e o interesse de quem ensina e de quem é 

ensinado. 

Para que esse processo se torne significativo, é imprescindível propor aos 

educandos atividades diferenciadas e contextualizadas. Assim, a Modelagem Matemática 

torna-se fundamental nesse processo, pois é possível ensinar através de uma proposta que 

seja atrativa aos alunos, despertando a motivação e o interesse, facilitando, dessa forma, a 

aprendizagem.  

Aprender matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a 

outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e 

habilidades que são essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam 

e estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e 

interpretar situações para se apropriar de linguagens específicas, argumentar, 

analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para 

muitas outras ações necessárias à sua formação. (BRASIL, 2002, p. 111).  

Uma proposta a partir da Modelagem Matemática pode ser um recurso apropriado 

para entender as diferentes etapas do processo de construção de uma casa. Para isso, têm-se 

como base os conceitos geométricos trabalhados em sala de aula durante a aula de 

Matemática. 

O referido artigo tem como objetivo geral a compreensão dos principais conceitos 

matemáticos empregados em um projeto de planejamento e de execução de uma casa, 

relacionando-os aos procedimentos que são utilizados em sua construção. Além disso, tem-

se o propósito de identificar questões relacionadas à aprendizagem da Matemática através 

de uma proposta de Modelagem.  

Para esta pesquisa, usou-se como metodologia um estudo de caso qualitativo, por 

apresentar uma tendência descritiva, uma vez que descreve o mundo pelo ponto de vista do 

autor. O trabalho tem como problemática identificar questões relacionadas à aprendizagem 

na disciplina de Matemática através de uma proposta de Modelagem no processo de 

planejamento e de execução de uma casa. 
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2 Construção Civil  

A Engenharia Civil é uma das mais antigas profissões da humanidade. A primeira 

denominação para a engenharia civil vem dos Romanos “Ingenium Civitas”, isto é, 

Engenharia das Cidades ou Engenharia da Civilização, pois era a profissão que, durante o 

Império Romano, era responsável por projetar e construir as estradas, pontes, aquedutos, 

palácios, sistemas de esgotos, termas ou qualquer obra ligada à vida das pessoas em 

sociedade. 

Os engenheiros civis romanos também foram hábeis na construção de pontes em 

arcos constituídos por blocos de rochas, estradas pavimentadas, palácios, entre outras obras 

da engenharia civil e arquitetura. Esses trabalhos permanecem até hoje como testemunha 

da engenhosidade e criatividade humana. 

Durante a Idade Média, a Engenharia Civil passou a ser denominada somente de 

Engenharia e incorporava tanto a parte civil quanto a militar. Nessa fase da história, foram 

construídas grandes catedrais e castelos, e os profissionais começaram a se organizar em 

sociedades de construtores. 

A denominação de Engenharia Civil passou a ser utilizada a partir do início do 

século XVIII, mais precisamente em 1744, na Politécnica de Paris, na França, quando 

houve a separação entre engenharia militar e civil. Nesta época, o engenheiro civil era 

considerado o profissional responsável pelo projeto e construção das obras de 

infraestrutura para a sociedade civil, sendo, portanto, o engenheiro que construía para o 

bem da humanidade. Na Inglaterra, o primeiro engenheiro civil foi John Smeaton (1725 – 

1792) que criou o Institution of Civil Engineers de Londres. Ele é considerado, 

modernamente, o Patrono da Engenharia Civil.  

Segundo Coduto (1999):  

Engenharia Civil é a arte de dirigir as grandes fontes de força da natureza para o 

uso e conveniência do homem, sendo que a aplicação prática do princípio mais 

importante da filosofia natural que em um grau considerável percebeu as 

antecipações de Bacon e mudou o aspecto e estado de coisas em todo o mundo. 

O objetivo mais importante da engenharia civil é melhorar os meios de produção 

e do tráfico do estado, tanto para o comércio externo e interno. Estes aplicados 

na construção e gestão de estradas, pontes, estradas de ferro, viadutos, rios de 

navegação, docas, e depósitos para conveniência de relações internas e de 

câmbio, na construção de portos e faróis, e na navegação pelo poder artificial 

para fins de comércio.
3 
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Observa-se, portanto, que a Engenharia Civil era, naquela época e continua sendo 

nos dias atuais, uma profissão muito ampla e de grande importância para a sociedade civil 

moderna, exigindo muita responsabilidade de quem a exerce.  Ela é uma profissão fim, 

pois o profissional dessa área é responsável pelo planejamento, coordenação, projeto, 

fiscalização, construção, operação e manutenção de qualquer obra ou atividade ligada à 

indústria da construção civil. 

Ainda de acordo com Coduto (1999), os engenheiros civis protegem a saúde 

pública projetando e construindo sistemas que oferecem água tratada e saneamento. Não há 

outra profissão, incluindo a Medicina, que tenha feito mais para reduzir a disseminação de 

doenças e salvar vidas. 

As principais áreas da Engenharia Civil são: estruturas, estradas e transportes, 

hidráulica e saneamento, materiais, construção civil e meio ambiente. 

 

3 O Software Sweet Home 3D 

 O programa Software Sweet Home 3D é uma ferramenta que possibilita a 

construção de uma casa virtual e significa doce lar. É gratuito e está disponível para 

download no site http://www.seewthome3d.com/index.jsp.  O programa permite que o 

aluno seja o próprio construtor de seu conhecimento. 

 Para Perrenoud (2000), os softwares são assistência de trabalho de criação, de 

pesquisa, de processo de dados, de comunicação, facilitando os processos e melhorando o 

rendimento humano.  Para conseguir manusear o recurso indicado, os alunos precisam ter 

raciocínio e planejamento. Além disso, devem saber decidir e colocar em prática seus 

pensamentos, necessitando grande pensamento e processo mental. 

O programa permite a produção virtual da casa. Dessa forma, é possível solicitar 

aos alunos que construam paredes, áreas de cômodos, insiram mobílias, pintem e criem 

texturas para paredes de chão, bem como façam a decoração de uma casa virtual. Além de 

colocar janelas e portas, o programa oferece recursos que possibilitam visualizar e analisar 

se a medida é correspondente à construção. Durante a oficina, os investigados poderão 

explorar todas essas ferramentas, desenvolvendo, assim, a própria construção em três 

dimensões.  

O programa utilizado está disponível nos idiomas 

Português, Inglês, Francês, Italiano e Alemão, podendo ser executado em Windows, Mac 

                                                                                                                                              
Canals - River Navigation - Docks, and Storehouses for the convenience of internal intercourse 
and exchange; - and in the construction of Ports - Harbors - Moles - Breakwaters – and 
Lighthouses, and in the navigation by artificial Power for the purposes of commerce. 

http://www.seewthome3d.com/index.jsp
http://www.sweethome3d.com/
http://www.sweethome3d.com/fr/
http://www.sweethome3d.com/it/
http://www.sweethome3d.com/de/
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OS X 10.4 / 10.8, Linux e Solaris. Sua última atualização foi feita em julho de 2013 e está 

na versão 3.0. 

 

4 A tecnologia como ferramenta de aprendizagem 

 Para Valente (2002, p.14), “Muitas vezes o professor tem muita dificuldade em 

realizar esse acompanhamento que pode ser feito pelo computador de maneira muito mais 

detalhada”.  Assim, a tecnologia vem para agilizar o processo que, antigamente, era lento 

para ser realizado. Para o teórico em questão, o uso do computador propicia conhecimento, 

pois proporciona a construção de saberes conforme a capacidade de cada aluno. 

 Quando se pensa em tecnologia, lembra-se logo da velocidade e da evolução de 

tudo que é criado. A cada dia que passa, a humanidade se torna mais dependente da 

tecnologia. Na educação, quando se pensa no ensino da Matemática, é possível recorrer aos 

softwares disponíveis para o ensino dessa disciplina. O uso dos computadores em aulas de 

Matemática foi tratado por Gladcheff, Zuffi e Silva (2001): 

Os computadores têm-se apresentado de forma cada vez mais frequente em todos 

os níveis da educação. Sua utilização nas aulas de Matemática do Ensino 

Fundamental pode ter várias finalidades, tais como: fonte de informação; auxílio 

no processo de construção de conhecimento; um meio para desenvolver 

autonomia pelo uso de softwares que possibilitem pensar, refletir e criar 

soluções. O computador também pode ser considerado um grande aliado do 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em que 

possibilita o desenvolvimento de um trabalho que se adapta a distintos ritmos de 

aprendizagem e favorece que o aluno aprenda com seus erros. (GLADCHEFF; 

ZUFFI; SILVA, 2001, p. 1). 

Conforme Pierre Lévy (2004, p. 138), “O surgimento de tecnologias intelectuais, 

como a escrita ou a informática, mudam o modo de difundir as ideias, alguns conceitos que 

antes não poderiam ser repassados ou conservados, passam a ser.”. Assim, o ensino da 

Matemática não tem como fugir do ensino da tecnologia, pois um depende do outro. Os 

dois realizam uma parceria construtiva fazendo com que o aluno tenha uma aprendizagem 

significativa.  

Pesquisas e documentos oficiais defendem o uso dos recursos tecnológicos, 

especialmente dos computadores, como um importante aliado para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e uma ferramenta fundamental para os 

professores. De acordo com estes, entre as tecnologias que fazem parte do 

ambiente escolar, o computador, em especial, pode promover novas formas de 

trabalho, tornando possível a criação de um espaço privilegiado de aprendizagem 

favorável à pesquisa, à realização de simulações e antecipações, à validação de 

ideias prévias, experimentação, à criação de soluções e à construção de novas 

formas de representação mental (BRASIL, 2002, p. 141).  
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 Portanto, o ensino da Matemática fica muito mais significativo quando são 

utilizados recursos tecnológicos, pois os alunos entendem e compreendem melhor o 

conteúdo. Com esses recursos disponíveis em aula, os educandos se prendem à 

aprendizagem, criando formas de definição e de conhecimento mental. 

 

5 A Geometria segundo o modelo Van Hiele 

 A Geometria é um dos conteúdos desenvolvidos nas aulas de Matemática e, devido 

a sua complexidade, exige do professor estratégias de ensino para que o aluno possa 

compreender esse conteúdo tão presente no seu dia a dia. É preciso ter um pensamento 

geométrico avançado ou trabalhado para esse entendimento.  

Dessa forma, para Crowley (1994), o modelo Van Hiele de pensamento geométrico 

pode ser utilizado tanto para a formação quanto para a avaliação do conhecimento do 

aluno. Crowley diz ainda que o modelo consiste em cinco níveis de compreensão: 

visualização, análise, dedução informal, dedução formal e rigor.  

 Na visualização, o aluno percebe as formas geométricas em sua forma física e não 

como um objeto que contenha componentes e propriedades.  Nesse estágio, ele reconhece 

quadrados e retângulos pelo seu formato e não pelos seus ângulos retos.  Seus lados 

opostos são paralelos. 

 Na análise, o educando começa a analisar os conceitos geométricos pela forma de 

observação e de experimentação. Ele consegue conceituar e classificar algumas figuras 

como, por exemplo, identificar os ângulos iguais e os opostos de um paralelogramo. Mas 

ainda não consegue definir as propriedades e suas relações. 

 Na dedução informal, o aluno faz inter-relações das propriedades, conseguindo, 

assim, reconhecer as classes das figuras, podendo, dessa forma, fazer demonstrações 

formais. Já na dedução formal, consegue fazer demonstrações, estabelecendo critérios 

como definição de axiomas e teoremas.  O discente consegue demonstrar uma definição de 

várias maneiras e faz distinção entre uma afirmação e uma hipótese. Nesse último nível, o 

aluno compreende a Geometria como abstrata.  

 Para o teórico em questão, o aluno deve passar por todos os níveis cuja progressão é 

causada pelo método de ensino e não pela idade do educando.  Segundo Freudenthal (1973 

apud CROWLEY, 1994), de acordo com Van Hiele, é possível ensinar 

um aluno de talento habilidades que esteja acima de seu atual nível, assim como 

se podem treinar crianças novas na aritmética das frações sem lhes dizer o que 

significam frações, ou ensinar crianças mais velhas em diferenciar ou integrar, 

embora não saibam o que seja diferenciais e integrais.   
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  Portanto, a aprendizagem de Geometria não depende da idade do aluno e sim de 

métodos e de diferentes formas de ensinamento. Cada indivíduo consegue aprender 

diferentes conteúdos de formas distintas, mesmo não sabendo suas definições.  

 

6 Modelagem Matemática  

 A Modelagem Matemática é uma possibilidade de conseguir associar a teoria e a 

prática do dia a dia, adaptada à realidade do aluno. De acordo com Biembengut e Hein 

(2003, p.20), não se encontra a Modelagem Matemática como uma fórmula. O modelo 

matemático é apresentado de várias formas diferentes, podendo ser uma tabela, um gráfico, 

um software computacional entre outros.  

 Assim, a Modelagem Matemática é uma perspectiva, algo a ser explorado, o 

imaginável e inimaginável, é algo livre e espontâneo, surgindo da necessidade de entender 

o processo de construção do conhecimento. Quando se utiliza Modelagem Matemática, há 

dois aspectos fundamentais a considerar: aliar o tema com a realidade do aluno e aproveitar 

as experiências dos educandos, aliadas à experiência do professor. 

[...] um ambiente de ensino e de aprendizagem no qual o professor ensina através 

de problematizações de situações como na realidade, oportuniza ao aluno a 

construção de modelos matemáticos, sobre os quais ele faça inferências e/ou 

projeções, cabendo ao professor o acompanhamento das atividades, no sentido 

de conduzir o aluno para a construção do conhecimento matemático previsto no 

conteúdo programático da escola (BIEMBENGUT; HEIN, 2003 p. 47). 

Portanto, para os autores, a construção do conhecimento pode surgir com a 

problematização definida pelo professor, cabendo ao aluno aprimorar seu conhecimento 

através das atividades propostas. De acordo com Schonardie (2011, p. 15), “O aluno 

durante a atividade transita entre os diferentes ambientes de aprendizagem”, logo, todos 

aprendem, envolvendo-se nas diferentes etapas da atividade proposta. 

Além disso, para Biembengut e Hein (2007), a Modelagem Matemática é a arte de 

expressar, por meio de linguagem matemática, situações-problemas que estão presentes na 

sociedade desde os primórdios da civilização. Sendo assim, a Modelagem Matemática é 

tão antiga quanto a própria Matemática, pois era utilizada em aplicações cotidianas dos 

povos antigos. 

 Na visão dos autores, o ser humano sempre recorreu aos modelos, tanto para se 

comunicar quanto para preparar uma ação. Por isso, a Modelagem Matemática é a arte de 

modelar, participando da vida das pessoas como forma de constituição e expressão do 

conhecimento. 

 

7 Metodologia 
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A presente experiência foi realizada em uma escola pública municipal de Ensino 

Fundamental no município de Três Coroas- RS, com 10 alunos do Ensino Fundamental. A 

Escola apoiou a realização da pesquisa por acreditar na proposta de aprendizagem 

significativa.  

 Em um primeiro momento, o acadêmico apresentou-se aos alunos e explicou a 

razão de sua visita. Com o intuito de desafiar os alunos a aprender Matemática de uma 

forma significativa, os alunos responderam a um questionário para que se pudesse, dessa 

forma, identificar o conhecimento informal desses alunos bem como averiguar se os 

conteúdos matemáticos foram trabalhados por parte do educador no contexto social em que 

o educando está inserido. Após a aplicação do instrumento de pesquisa, foram 

desenvolvidas aulas de reforço, em turno inverso, sobre Geometria, que contemplaram as 

principais dificuldades em relação aos conteúdos de Geometria trabalhados. Nessas aulas, 

foi resgatada a história da Geometria, seus principais conceitos, área e volume, 

porcentagem, escalas entre outros. Após revisar esses conteúdos durante as aulas de 

reforço, na etapa seguinte, os alunos tiveram três semanas de aula para construir uma casa 

em 3D, com o Software Sweet Home 3D, colocando em prática os conceitos revisados.  

Em um último momento, foi construída uma maquete, partindo-se de uma planta 

baixa, pontuando os conceitos matemáticos trabalhados em sala de aula e nas aulas de 

reforço. Para a construção da maquete, os alunos, juntamente com o professor pesquisador, 

visitaram engenheiros, arquitetos, madeireiras para identificarem os materiais usados para 

a construção da maquete, bem como os passos a serem seguidos para a construção de uma 

maquete. Nessa etapa do projeto, referente à construção da maquete, os educandos foram 

auxiliados pela professora de Artes da escola envolvida na pesquisa. 

 

8 Resultados da Experiência  

Inicialmente, os alunos foram orientados a responderem a um instrumento de 

pesquisa. Na etapa seguinte, iniciaram-se as aulas de reforços, sendo que essas ocorreram 

em dois momentos por semana, em turno inverso. Nessas aulas, foram observadas as 

dificuldades dos alunos de colocarem em prática os conteúdos apreendidos em sala de aula 

em atividades com aplicações no dia a dia.  

Após algumas aulas, pôde-se notar que os alunos começaram a visualizar os 

conceitos geométricos presentes na construção civil, pois conseguiram identificar que a 

construção em questão exigia um significativo conhecimento de cálculos para que o 

trabalho fosse realizado com sucesso. Outro fator a ser observado, segundo os alunos, é 

que Matemática não é somente cálculo, mas também exige interpretação e aplicação. 
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A empolgação dos alunos foi identificada pelo pesquisador quando esses foram 

conduzidos até o laboratório de informática para a utilização do Software Sweet Home 3D. 

Nessa etapa, cada aluno teve a oportunidade de criar a sua planta baixa. Foi possível, nesta 

parte do estudo, identificar projetos criativos, como residências com piscinas, quiosques, 

ambientes paisagísticos entre outros. 

Na etapa seguinte, foi sugerido aos educandos que construíssem maquetes com as 

plantas baixas criadas. A etapa de construção das maquetes foi muito significativa, pois os 

alunos entenderam e visualizaram todas as etapas de um projeto de construção de uma casa 

bem como os conceitos matemáticos presentes. Nessa atividade, era necessário utilizar 

todos os recursos possíveis apreendidos nas aulas de reforço para a construção da maquete. 

Após o relato de alguns alunos, em relação à atividade proposta - “Nossa que legal, agora 

sei para que serve os ângulos, o cálculo de área e perímetro” -, consegue-se perceber o 

quanto foi enriquecedor o projeto desenvolvido na turma.  

 

8 Considerações Finais 

Ao término do projeto, conclui-se que a proposta foi de grande importância para a 

compreensão e entendimento dos alunos e para o crescimento profissional do educador 

responsável pela aplicação e análise do referido estudo. A proposta foi significativa, pois 

possibilitou momentos de interação entre os alunos, o que contribuiu na compreensão e no 

entendimento da atividade proposta de forma prazerosa.  

Portanto, o projeto contribuiu para que os alunos conseguissem fazer relações entre 

a teoria matemática aprendida em sala de aula e a planta baixa construída através do 

Software e, posteriormente, com as maquetes. Comprova-se, dessa forma, que, para ocorrer 

a aprendizagem, é importante oportunizar aos discentes atividades práticas e recursos que 

possam contribuir para a construção do seu conhecimento.  

Os educandos envolvidos no projeto “A modelagem matemática e suas 

contribuições na fixação dos conceitos geométricos no planejamento e na execução de um 

projeto habitacional” entenderam a importância do uso da Matemática na construção civil, 

tornando significativos os conceitos geométricos e algébricos estudados em sala de aula. A 

experiência proporcionada à turma favoreceu a aprendizagem matemática, evidenciando a 

presença dessa ciência em projetos habitacionais e, consequentemente, na vida das pessoas. 
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