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O presente artigo discute a construção do lugar na Geometria na Educação Básica, a partir 

de um estudo de campo realizado em dez escolas do município do Crato – CE. O objetivo foi 
entender as práticas educativas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem de geometria 
no ensino fundamental do sexto ao nono ano. Especificamente, buscou-se compreender que lugar 
esse saber ocupa no cotidiano das salas de aula; como está disposto no livro didático; como 
professores e professoras o manipulam. Entrevistamos dez professores que trabalhavam, naquele 
momento, com ensino de Matemática e Geometria, ou apenas de Geometria. O instrumento de 
coleta foi a entrevista semiestruturada. Os resultados indicam as práticas educativas que presidem 
o fazer educativo no campo da geometria, suas práticas e seus discursos. 
Palavras-chave: formação, ensino, matemática, geometria. 

 

 

Abstract 
This article discusses the construction of place in Geometry in Basic Education, from a field 
study conducted in ten schools in the municipality of Crato - CE. The aim was to understand the 
educational practices involved in the teaching and learning of geometry in elementary school the 
sixth to ninth ano. Especificamente aimed to understand that this knowledge takes place in 
everyday classrooms, how willing the textbook; as teachers and teachers to manipulate. We 
interviewed ten teachers who worked at that time with the teaching of Mathematics and 
Geometry, or just Geometria. The instrument was a semistructured interview. The results indicate 
the educational practices that govern the making of education in the field of geometry, their 
practices and discourses. 
Keywords: training, education, mathematics, geometry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao entrar em contato com a docência de geometria no ensino médio, percebemos uma 

falta de interesse e de intimidade generalizada pelos alunos quando o assunto é geometria, fato 

esse que se constituiu como a principal motivação para o presente estudo. Além disso, a 

compreensão de que a geometria está em todos os espaços ao alcance dos nossos sentidos em 

todos os momentos, sendo essa peculiaridade que a torna tão bela e necessária, pois abre 

horizontes tanto no campo sensorial quanto intelectual, como bem assinala Wheeler: 

Melhor que o estudo do espaço, a geometria é a investigação do 
‘espaço intelectual’, já que, embora comece com a visão, ela 
caminha em direção ao pensamento, indo do que pode ser 
percebido para o que pode ser concebido. (WHEELER apud 
PAVANELLO, 2006, p. 1). 

 
Para delinear esta problemática, encontramos uma discussão que muito nos interessa, qual 

seja, a dicotomia presente internamente no saber matemático, ou melhor, a separação entre 

álgebra e geometria.  

Para dar conta da análise construímos quatro categorias analíticas, a saber: inserção 

docente no ensino de matemática/geometria, o ensino de geometria, escolha do livro didático, 

avaliação do livro didático e materiais de apoio. 

Como forma de garantir o anonimato das escolas pesquisadas, optamos por utilizar uma 

simbologia que as representasse, e ao mesmo tempo permitisse uma separação quanto às suas 

categorias. Convencionamos então as seguintes nomenclaturas: E1, E2 e E3 para as escolas 

estaduais, M1, M2 e M3 para as municipais e P1, P2, P3 e P4 para as escolas particulares, e os 

professores entrevistados apenas como professor da escola da escola E1, professor da escola E2 e 

assim por diante. 

As três escolas municipais, M1, M2 e M3, são localizadas em bairros periféricos, 

geralmente recebem alunos provenientes de classes econômicas mais baixas, atendem 

exclusivamente ao ensino fundamental e funcionam no turno diurno, com exceção da escola M1, 

que funciona também à noite. 

Das três escolas estaduais, as escolas E1 e E2 são localizadas em bairros centrais e 

recebem alunos dos diversos bairros da cidade, inclusive de alguns distritos e da Zona Rural. A 

escola E3, por sua vez fica localizada em um bairro periférico e atende a um alunado mais local, 

porém recebe alguns estudantes da Zona Rural e dos distritos em menores proporções do que as 
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outras duas. Ambas trabalham com o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), bem como o ensino 

médio. As três têm ensino noturno e seu corpo discente provém de classes baixa e média baixa. 

Com relação às escolas particulares, três das quatro pesquisadas abrangem da educação 

infantil ao ensino médio, sendo exceção apenas a escola P2, que atende da educação infantil ao 

nono ano. Apenas a escola P1 é afastada da área central da cidade. Ambas atendem a um alunado 

de classes média baixa, média e média alta, abrangendo inclusive a maior parte dos municípios 

vizinhos e em alguns casos alunos dos estados adjacentes, como Paraíba, Pernambuco e Piauí.  

 

INSERÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE MATEMÁTICA/GEOMETRIA 

 

Com a construção desta categoria analítica pretendemos conhecer a trajetória dos 

professores buscando abstrair suas inserções nas atividades de ensino de matemática, ou seja, 

conhecer de que maneira e por que caminhos aqueles docentes se constituíram professores de 

matemática. Partimos deste ponto acreditando que a trajetória percorrida pelo docente tem 

influência na sua prática e no seu modo de pensar a matemática, a álgebra, a geometria, enfim 

pensar o saber matemático. 

Neste particular, vimos que os profissionais que atuam como professores de matemática 

na educação básica do município de Crato, chegaram ao campo muitas vezes por caminhos bem 

distintos da formação clássica requerida pelas legislações que hoje regulamentam a educação no 

Brasil, sobretudo a LDB 9394/96 e o parecer CNE/CSE 1302/2001 o qual estabelece as 

Diretrizes para a Licenciatura e o Bacharelado em Matemática e afirma logo no seu início que: 

 

Os cursos de Bacharelado em Matemática existem para preparar 
profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, 
enquanto os cursos de Licenciatura em Matemática têm como 
objetivo principal a formação de professores para a educação 
básica. (BRASIL, 2001, p. 01) 

 
No universo deste estudo, somente vinte por cento têm formação em Matemática, os 

outros oitenta por cento têm formação em Ciências Biológicas. Além disso, embora afirmem a 

identificação com o saber matemático assumem – na maioria das vezes – que chegaram ao campo 

atraídos pela escassez de profissionais. Neste sentido o site G1, publicou em 31/03/2008 que: 
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Cerca de 23% dos professores de matemática do ensino médio no 
País não têm curso superior. Eles completaram apenas o próprio 
ensino médio - mesmo nível de escolaridade para o qual dão 
aulas. Outros 21%, aproximadamente, são graduados em outras 

áreas, que podem ser próximas da matemática, como 

Processamento de Dados e Ciências Contábeis, ou bem distantes, 

como Letras. Apenas 20% são formados de fato em Matemática. 
Nas regiões Norte e Nordeste o índice de professores sem 
formação superior é ainda mais alto, chegando a 36,9% e 36,1%, 
respectivamente. (grifo nosso). 

 
Tal notícia revela um fato semelhante ao constatado neste estudo, evidenciando uma 

tendência que extrapola as fronteiras locais. A falta de professores com licenciatura em 

Matemática direciona os professores de outras áreas para o ensino daquela disciplina, sendo um 

fator decisivo para que isso aconteça, a quantidade de disciplinas envolvendo cálculos em cursos 

de engenharia, administração, economia e licenciaturas como Ciências Biológicas, Física, 

Química, dentre outros. Por esse motivo, o curso de Licenciatura em Ciências Físicas e 

Biológicas da Universidade Regional do Cariri fomentou durante muito tempo a formação de 

professores atuantes no ensino de matemática na região. Isso mostra uma carência relevante de 

professores de matemática com formação específica, fazendo com que as escolas absorvam 

profissionais de outras áreas para o ensino de matemática. Neste sentido a própria legislação já 

indica que a “matemática tem uma longa história de intercâmbio com a Física e as Engenharias e, 

mais recentemente, com as Ciências Econômicas, Biológicas, Humanas e Sociais”. (BRASIL, 

2001, p 01). 

 

O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

Mesmo sabendo da importância da geometria no cotidiano do aluno percebemos que o 

desempenho satisfatório em relação ao ensino-aprendizagem atinge um percentual muito baixo. 

Por isso, esse assunto merece atenção especial por parte dos educadores e especialistas na área de 

Educação Matemática. Nesse sentido, Lima (2004, p. 119) nos diz que a formação contínua e o 

desenvolvimento profissional em qualquer área do conhecimento fazem parte da mesma luta e do 

mesmo projeto político-pedagógico da escola. 

A categoria ensino de geometria foi construída buscando abstrair de que maneira acontece 

o ensino de geometria. Assim, vimos que aqueles profissionais mesmo não conseguindo 
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apresentar o perfil clássico de formação na área de Matemática, manifestaram bastante 

comprometimento com as suas ações docentes.  

Sobre o ensino de geometria, o primeiro fato marcante foi a ausência de consenso entre as 

escolas sobre a geometria ser ou não considerada uma disciplina autônoma, diferenciada e que, 

portanto, demandasse uma carga horária específica. As falas são divergentes, as práticas também. 

Sendo assim, cada professor - ou escola - apresentou justificativas positivas a respeito da sua 

forma de distribuir o ensino de geometria durante o ano letivo. A Secretaria Municipal de 

Educação, por exemplo, optou por separar a disciplina de matemática em todas as escolas 

municipais, distribuindo as cinco aulas semanais em quatro de álgebra e uma de geometria, com 

professores específicos para cada área de conhecimento. Às vezes um docente fica com as duas 

disciplinas na mesma turma.  

Os três professores entrevistados das escolas municipais M1, M2, e M3, mostraram-se de 

acordo com a separação, justificando que assim poderiam focar melhor os objetivos de cada 

disciplina, porém a professara da escola M2, comentou que uma aula por semana é insuficiente, 

pois segundo a mesma, “não dá tempo desenvolver uma boa seqüência e dificilmente consegue-

se intercalar a teoria e a prática numa aula só, pois quando os alunos estão elaborando a 

atividade prática, a aula termina, tendo que retomar a teoria numa outra aula”, quebrando 

assim, a cadeia de raciocínio desejada para o complemento de uma determinada aula onde se 

queira relacionar o concreto e o abstrato. Reconhecemos a desvantagem, mas, pudemos observar 

que a Secretaria Municipal de Educação tem uma preocupação diferenciada com o ensino da 

geometria, pois o fato de dividir a matemática em duas outras disciplinas implica que houve uma 

discussão a respeito do assunto. Outro aspecto que nos indica esse cuidado é a presença, em todas 

as escolas do município, de material geométrico, como régua, compasso, esquadro e transferidor 

em tamanho grande e alguns materiais concretos para os alunos. Por outro lado, não constatamos 

a presença de softwares geométricos, nem a intimidade ou o interesse dos professores acerca 

deles. 

Nas escolas estaduais - denominadas por nós E1, E2, e E3 - o ensino de geometria é 

intercalado nas aulas de matemática. Reservar um espaço específico para o ensino de geometria 

fica a critério do professor ou da coordenação da escola. O professor da escola E2, afirma que na 

sua escola, ficou estabelecido entre professores e coordenação que das cinco aulas de matemática, 

uma é dedicada à geometria, mas isso não significa que a disciplina foi dividida, pois a geometria 
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é trabalhada nas outras quatro aulas conforme a necessidade, podendo inclusive utilizar essa 

quinta aula para “revisar outros conteúdos que os alunos tenham dificuldade”. O mesmo afirma, 

ainda, que a geometria é uma preocupação da coordenação e dos professores e deve ser inserida 

durante todo o ano letivo, para que o professor não a negligencie no início e reserve para o seu 

estudo o último bimestre do ano letivo. 

Essa estratégia, segundo o professor da escola E2, faz com que a geometria seja trabalhada 

de forma paralela, “para quando houver uma avaliação externa que traga conteúdos de 

geometria, o aluno possa resolver”. Quanto às escolas E1 e E3, o ensino de geometria se dá 

intercalado com o da matemática, seguindo estritamente o roteiro do livro didático. 

Das quatro escolas particulares, duas delas trabalham a fusão e duas a dissociação do 

binômio álgebra/ geometria. O professor entrevistado da escola P1 argumenta que “(...) as aulas 

são de matemática, porém o nosso material traz uma seqüência lógica e gradativa, onde uma 

determinada aula de geometria pode ser requisito de uma aula de álgebra e vice-versa. O ensino 

é todo intercalado. (...) meu termômetro é meu aluno, então eu posso trabalhar diretamente com 

ele alguma dificuldade da geometria usando recursos que a álgebra pode oferecer”. O professor 

da escola P2, afirma que “trabalhar o ensino intercalado possibilita fazer um intercâmbio 

constante entre as duas que jamais deve ser apartado, pois a geometria depende diretamente da 

álgebra para representar suas propriedades”. Na escola P3, além do ensino ser dissociado, vimos 

que das cinco aulas semanais, duas são de geometria, ou seja, quarenta por cento do total das 

aulas de matemática é dedicado ao ensino de geometria, o que revela uma preocupação 

significativa quanto ao ensino dessa disciplina e um diferencial com relação a todas as outras 

escolas. Além disso, segundo a professora entrevistada, na escola P3, o ensino é totalmente 

contextualizado e trabalhado com as situações concretas e cotidianas. A escola P4, que também 

desagrega o conjunto álgebra/geometria, entende que dessa forma o professor pode se dedicar de 

maneira exclusiva e não terá espaço para privilegiar uma em detrimento da outra. 

Nota-se uma enorme divergência quando o assunto é juntar ou separar o ensino de álgebra 

e geometria. O que há em comum, é que todos têm bons argumentos para defender o sistema 

adotado pela sua escola. Isso nos faz pensar que a resposta para o bom desempenho dos alunos 

com a geometria não está exatamente no fato de “separar as disciplinas”. Isto porque não existe 

uma ruptura total, haja vista a intrínseca relação entre as duas e a necessidade de recorrermos à 

álgebra para representar, sistematizar e demonstrar propriedades geométricas. 
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ESCOLHA DO LIVRO DIDÁTICO 

 

No rol destes outros fatores determinantes do lugar da geometria no ensino fundamental, 

construímos a categoria escolha do livro didático acreditando na possibilidade de que os 

depoimentos sobre o processo de escolha e adoção deste importante material didático pudesse nos 

encaminhar um pouco mais na construção da compreensão que desejávamos. 

A respeito do livro didático adotado, pôde-se perceber que este assunto é um tanto 

delicado. São vários professores, oriundos de inúmeras realidades, que trazem dentro de si uma 

carga de subjetividade, onde cada um responde a um acontecimento de forma diferente. Portanto, 

não há como escolher um livro que tenha a aceitação de todos ao mesmo tempo. Por isso há 

diferentes contextualizações, interpretações e apropriações do material didático utilizado e cada 

professor utiliza ou não o material, conforme suas particularidades e suas formas de ação e 

reação.  

Para a escolha do livro nas escolas municipais, são feitas reuniões com a Secretaria 

Municipal de Educação e os professores da área específica que decidem em conjunto o livro a ser 

adotado em toda a rede municipal, obedecendo a um conjunto de critérios a serem observados. 

Nas escolas estaduais, são feitas reuniões com a Coordenadoria Regional de 

Desenvolvimento da Educação CREDE e os coordenadores das áreas específicas sendo que 

nestes encontros são realizadas oficinas para orientar a escolha do livro didático. Cada escola tem 

autonomia para escolher seu próprio livro, no entanto, de acordo com o professor da escola E1, 

procura-se chegar a um consenso para que quando haja a necessidade de transferência do aluno 

este sofra menos impacto na mudança e encontre, pelo menos no livro didático, semelhanças com 

a realidade anterior. 

Embora esse consenso seja procurado, algumas escolas não aderem e escolhem seu livro 

baseado no que os professores da área específica compreendem como o mais adequado à sua 

realidade. Um fato curioso é que em algumas escolas estaduais são adotados livros diferentes 

para turmas diferentes de mesma série. A professora da escola E3, comenta que isso ocorre 

porque “não há livros suficientes do mesmo autor para atender a todos os alunos, por isso a 

escola adota um livro nas turmas da manhã e outro nas turmas da tarde”. 

Nas quatro escolas particulares pesquisadas, a escolha do livro se dá através de duas 

formas diferentes. Nas escolas P2 e P3 a escolha do livro é feita através de reuniões entre a 
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coordenação e os professores da área. Nas escolas P1 e P4, o material didático é apostilado e 

elaborado por comissões da própria instituição, através de uma rede didática e o professor recebe 

pronto, devendo utilizar exclusivamente aquele material. Nesta oportunidade, perguntamos ao 

professor da escola P1, qual é o nível de participação do professor na elaboração dessas apostilas 

e o mesmo nos respondeu que o material é produzido por uma comissão da rede didática sediada 

em São Paulo e que para minimizar os efeitos desta seleção distanciada da escola, são realizados 

encontros regionais – Norte e Nordeste – para a produção de sugestões dos professores as quais 

são encaminhadas via relatório ou através de um portal on-line. O mesmo ainda enfatizou que a 

cada edição, as sugestões são bem aproveitadas pela comissão de elaboração. 

 

MATERIAIS DE APOIO 

 

Considerando que o ensino de Geometria Euclidiana proporciona uma ligação mais 

estreita com a realidade, o uso de material concreto, instrumentos de medida, softwares 

geométricos e a relação com o cotidiano tornam o ensino mais prazeroso e permitem a 

possibilidade de manipulação, o que facilita o entendimento no momento de inserção do 

tratamento algébrico. Isto porque o ato de concretizar e experimentar funcionam como um 

estágio no desenvolvimento do conhecimento, melhorando a compreensão e intermediando o 

concreto e o abstrato.  Diante desta percepção construímos a categoria de análise material de 

apoio com o intuito de procurar abstrair a presença/ausência de material concreto, software e 

outros recursos tão necessários ao ensino de matemática e em específico de geometria. 

Com a aproximação realizada a partir desta pesquisa, vimos que nem todos os professores 

utilizam material concreto no ensino de geometria. Nas escolas estaduais, por exemplo, não há 

nenhum tipo de material, ou pelo menos não conseguimos perceber nas nossas visitas nenhum 

indício de utilização destes materiais. Dois dos professores das escolas estaduais relataram sobre 

o seu esforço utilizando todos os espaços possíveis no ambiente escolar, ou pedindo para que os 

alunos construam ou tragam material de casa. Porém a professora da escola E2 relatou que utiliza 

“apenas o giz, o quadro e as figuras que existem no livro”, ou seja, seu tratamento no ensino de 

geometria não ultrapassa as fronteiras da ilustração. 

Em todas as escolas municipais, pudemos perceber a presença de material geométrico para 

uso do professor, tais como compasso, régua, esquadro e transferidor, todos de madeira e de fácil 
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manipulação. Além disso, todos os professores entrevistados apontaram o uso da sala de aula, da 

escola, e do cotidiano dos alunos nas aulas de geometria. A professora da escola M1 relatou o seu 

esforço para ir além do que a escola oferece: “Além do material que existe na escola, tenho meu 

material, que adquiri com recursos próprios. São vinte quites de instrumentos de geometria que 

utilizo nas aulas e posteriormente recolho para reutilização em outros momentos. Além disso, 

procuro trabalhar coisas que estão no ambiente escolar, no cotidiano deles, na procura de 

encurtar o laço entre a geometria e a realidade. Têm muitos alunos que são pedreiros, serventes, 

trabalham no comércio, e eu aproveito a experiência pessoal deles para dentro da sala de aula, 

para fazer com que eles entendam que a geometria está inserida em todos os espaços”.  Nessa 

fala é perceptível o interesse e o compromisso da professora com o aprendizado dos alunos o que 

mais uma vez parece indicar uma abordagem diferenciada nas escolas municipais. 

Nas escolas particulares o uso de material concreto é uma realidade muito comum. Além 

do material disponível nas escolas, cada aluno tem seu próprio kit. Uns já formam um conjunto 

com as apostilas, outros são elaborados no planejamento pelos professores. A utilização deste 

material assemelha-se ao que ocorre nas escolas municipais, ou seja, vê-se na fala dos professores 

um ensino “vivo”, cuja concretude certamente refletirá na qualidade requerida pelas atividades de 

cunho algébrico.  

Em todas as escolas visitadas percebemos a ausência de softwares 

matemáticos/geométricos e o escasso conhecimento dos professores acerca do assunto, fato este 

que se configura como um forte indicador de que não há formação continuada e de que os 

professores não extrapolam outras possibilidades além daquelas oferecidas pelo seu contexto 

escolar. É oportuno lembrar que tais recursos não podem ser deixados de levar em conta devido à 

sua importância para o exercício da matemática tanto pelas infinitas possibilidades que 

apresentam de articular o saber matemático, bem como pela interação estimulante proporcionada 

pelo uso da tecnologia, algo que já faz parte da vida dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para analisarmos o “lugar” que a geometria ocupa nas nossas salas de aula, entendendo 

lugar como prioridade, buscamos nas entrevistas com os professores indagar questões relativas ao 
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ensino de geometria, fazendo uma relação direta com as práticas pedagógicas, o material didático 

e o currículo vivenciado nas escolas. 

Pudemos perceber que a prioridade atribuída à álgebra é uma realidade, fato este que se 

configura em aspectos tais como a quantidade de aulas dedicadas. Mesmo que o ensino de 

geometria esteja dissociado, na maioria dos casos suas aulas não passam de vinte por cento da 

carga horária total, sendo que este estudo verificou em apenas uma das dez escolas pesquisadas 

um total maior que esse, na escola P3, aonde a carga horária da disciplina de geometria chega a 

quarenta por cento do total dedicado à matemática. Nas escolas onde a matemática integra 

álgebra e geometria, geralmente os professores seguem o roteiro do livro, que por sua vez 

privilegia a álgebra. Porém às vezes, nem o roteiro do livro é seguido pelo professor, acabando 

por negligenciar a maior parte do conteúdo de geometria. 

Portanto, o sucesso no processo de ensino-aprendizagem de geometria não está ligado a 

um fator isolado. Entendemos que não é o fato de separar ou juntar as disciplinas 

(álgebra/geometria) que trará bons resultados. Há um conjunto de esforços que deve ser feito, a 

começar com o compromisso do professor e do envolvimento de todos que fazem a unidade 

escolar, procurando interagir com a aluno e fazendo-o sentir pela geometria o afeto necessário ao 

bom entendimento, já que se trata de um campo do desenvolvimento cognitivo que está presente 

no cotidiano e na beleza das formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

11  
 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Lei nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996. 

 

________. Parecer CNE/CES 1302/2001, de 06 de novembro de 2001. 

 

LIMA, M. S. L. A Hora da Prática. 4. ed. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, 2004. 

 

PAVANELLO, Regina Maria. Por que ensinar / aprender geometria? Anais do VII EPEM – 

Encontro Paulista de Educação Matemática. São Paulo: SBEM Paulista, 2004. Disponível em 

http://www.sbempaulista.org.br. 


