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A contribuição imagética na aprendizagem da geometria no Ensino Fundamental
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	Com a intenção de resgatar um resultado satisfatório no processo aprendizagem de geometria no Ensino fundamental, este trabalho quer salientar a contribuição das imagens nesta disciplina, como representação da capacidade, ou não, de depreender os conceitos geométricos abordados.
	Focalizando trabalhar com as turmas do 4º Ciclo do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Miguel Couto, na cidade de Cabo Frio / RJ, foi disponibilizado aos jovens, como pré-requisito à disciplina, conceitos introdutórios de geometria, procurando estabelecer as competências necessárias aos educandos.
	Cabe ao ensino de matemática o aperfeiçoamento do raciocínio geométrico, que se desenvolveu em função das necessidades humanas desde as civilizações da época pré-histórica. Nesse sentido vale ressaltar que, segundo BICUDO (1989): “...a Geometria...não existe dentro da esfera subjetiva do ser conhecedor, mas ela está objetivamente presente no mundo para ser vista e compreendida por qualquer um que para ela se volte intencionalmente.” (p.54)
	Diante deste fato, várias são as alternativas que podem servir de auxílio para uma maior compreensão. As imagens apresentam-se como instrumentos de informação essenciais ao mundo moderno.
	De acordo com ABRANTES (1999): “ a imagem, nas suas múltiplas manifestações, ocupa, entretém, aliena, seduz, polui, informa, decide, transforma, educa.”( p.1)
	Parafraseando NILDA ALVES (2001), encontramo-nos cada vez mais imersos no “império da imagem”, visto que com muita freqüência, nosso falar, nosso pensar, nosso sentir, nosso agir, são expressos pelas imagens. Também quando falamos do espaço escolar, as imagens invadem o cotidiano de professores e alunos. Imagens que entram neste espaço trazidas pela identidade de cada aluno. Imagens que vão para fora do espaço escolar, levadas pelos mesmos ao retornarem em seus ambientes. Neste “vai-e-vem” de imagens, relacionam-se as aprendizagens, os conceitos, mas também os exemplos humanos e valores. Conforme ABRANTES ( 1999): “Ver uma imagem é investir um olhar...Cada olhar esconde um ser, um modo de estar, modos de pensar.”
 ( p. 6 )
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	E justamente neste processo de construção para representar uma figura geométrica, através da imagem, o educando busca uma relação entre a representação visual do objeto com suas propriedades e a sua subjetividade.
	Muito embora a Geometria não tenha grande realce nas aulas de matemática, esta desempenha uma função primordial no currículo. Muitas são as demandas de diversas  profissões, onde o pensar geometricamente requer uma capacidade exercitada. De acordo com o PCN de matemática, MEC  (1998): “...ela...possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e representar de forma organizada, o mundo em que vive.” (p.122)
	São constantes os questionamentos que vêem de encontro à fundamentação deste trabalho, dentre os quais temos: “ Por que inúmeras dificuldades são apresentadas pelos educandos na assimilação de conceitos geométricos e por sua vez o reconhecimento de tais figuras?”
	Nas formas geométricas encontramos a permissão da possibilidade de inúmeras explorações que se apresentam como apoio ao entendimento de alguns conceitos específicos de matemática ou como forma de propiciar o desenvolvimento das habilidades de pensamento.
	Dialogamos com ALMEIDA ( 2001), que nos diz que “ estamos formando nossa inteligibilidade do mundo a partir das imagens.” ( p. 8 )
	Na tentativa de estruturar o processo de aprendizagem, despertamos a preocupação em levar o educando a perceber e representar as formas geométricas. Para tanto, se faz necessário o incremento de habilidades como visualização, análise e  criatividade, assim como sua aplicabilidade no cotidiano.
	Podemos abordar, segundo o PCN, três pontos primordiais que dimensionam os  objetos que queremos alcançar com os movimentos das imagens e sua integração com os educandos.
	Primeiramente, percebemos a necessidade em adquirir um domínio da habilidade de percepção do espaço físico no qual o educando está inserido. Totalmente imersos neste espaço cotidiano, compreendemos que tudo o que nos rodeia apresenta-se na forma geométrica. Em seguida, trata-se de conceber as formas geométricas desse espaço físico, na tentativa de identificar as propriedades básicas características de cada uma delas. E por último a codificação de desenhos através das representações gráficas, proporcionando a oportunidade de poder “brincar” com a criatividade, deixando o registro da própria identidade.
	Abordaremos aqui o relato e análise de duas estratégias imagéticas que adquiriram a função de despertar o conjunto de habilidades do pensamento, salientando sobretudo a criatividade e a subjetividade do educando.
	As atividades foram propostas em momentos diferentes, com o intuito de fazer coincidir conteúdos curriculares de álgebra no propósito de servir de apoio à concretização da representação visual através das imagens.
	A primeira atividade selecionada versou sobre o reconhecimento e construção das figuras geométricas que compõem o TANGRAM É considerado um quebra cabeça chinês de origem milenar formado por sete figuras geométricas planas ( 1 quadrado, 1 paralelogramo, 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio e 2 triângulos pequenos) originado do recorte de uma figura com a forma de um quadrado.. Para que este processo fosse concretizado, várias etapas foram calcadas meticulosamente, a começar pela identificação das peças que integram tal quebra-cabeça. Sendo capaz de reconhecer as figuras geométricas, torna-se possível enumerar suas características e propriedades. A aplicabilidade do domínio de conhecimento apreendido, foi explorado com a apresentação de quadros com gravuras ou paisagens composta apenas pelas sete peças originárias, reproduzidas quantas vezes fosse necessário.
	A segunda atividade realizou-se com a visualização da figura geométrica ASTRÓIDE Que tem forma ou aparência de estrela. a partir da construção de retas. Com esta proposta se enfatizou a capacidade de construir retas perpendiculares devidamente divididas em segmentos iguais, abrangendo o conceito de coordenadas cartesianas e retas tangenciais. Se faz necessário a articulação dos conceitos abordados com o traçado, utilizando instrumentos facilitadores, como a régua, por exemplo. Ao conceito de retas tangentes são acopladas imagens que identificam a formação de curvas. Na seqüência de regras previamente determinadas, o educando mostra-se capaz de compor diferentes arranjos, resultando em diversificadas figuras geométricas, com belas imagens exibindo variedades de cores.
	Tais atividades culminaram em um convite aos pais para uma exposição dos trabalhos de modo que pudessem verificar e contemplar o desempenho de seus filhos, seja na parte cognitiva, assim como, na interação com a imagem expressando a própria subjetividade.
	Como resultado da aplicação dos conceitos trabalhados, foi perceptível o crescimento do nível de afinidade com a disciplina. Não raro, educandos que costumavam estar ausentes nas aulas, ou distraídos, apresentavam-se às classes com mais freqüência e demonstrando todo o entusiasmo surgido por uma sadia competição entre os colegas da turma. Cada um queria ver o que o seu colega havia preparado de mais interessante. Desse modo, tornou-se indispensável para o educando, uma maior investigação acerca do conteúdo abordado, levando-o a uma maior concentração de raciocínio e como conseqüência um resultado cognitivo mais satisfatório.
Também entre a equipe de docentes foi lançado um novo vigor irradiando a esperança de que estratégias inovadoras podem reavivar o entusiasmo para novas aprendizagens.

	Considerações Finais
	No panorama desta reflexão, muitas são as considerações que podem ser evidenciadas a fim de uma busca possível de mudança, transformação, reestruturação.
	A cada dia nos deparamos com um número maior de jovens e adolescentes subordinados ao mundo das imagens. Desde os relógios digitais, até os jogos eletrônicos, as imagens, quase sem percebermos, vão governando nossos sentimentos, fabricando nossas identidades, fazendo-nos escravos de representações.
	Diante disso, urge a necessidade de uma revigoração na prática pedagógica. Com certeza, nossos educandos de hoje, não são os mesmos que aqueles de alguns anos atrás. É preciso que nossos educadores não ignorem que nossas salas de aula acompanharam a evolução da sociedade.
	De acordo com ALMEIDA (2001): 
“ Parece que a escola está em constante desatualização, que é sublinhada pela separação entre cultura e  educação. A cultura localizada num saber-fazer e a escola num saber-usar, e nesse saber-usar restrito desqualifica-se o educador que vai ser sempre um instrumentista desatualizado.”(p.8 )
	Uma das observações relevantes sugere a atenção dos educadores para os diversificados estilos cognitivos apresentados pelos educandos, principalmente no que concerne à escolha dos métodos institucionais mais adequados.
	Temos, atualmente, uma proximidade acentuada com as imagens e este fato, pode ser usufruído de maneira muito satisfatória em favor de uma melhor aprendizagem para o educando.
	Resultados indicaram pontos norteadores que sugestionam aos educadores o respeito das áreas de abrangência cognitiva e subjetiva de cada educando. Assim como, uma pequena semente de esperança foi lançada, entre os educadores, como sugestão de um novo paradigma emergente, totalmente embebido da criatividade e imaginação pessoal.
	Enfim, vale ressaltar os augúrios de SANTOS (2003) que nos exorta para que “o conhecimento volte a ser uma aventura encantada.”(p.58 ).
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