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RESUMO 

Esse artigo descreve os resultados de uma pesquisa cujo objetivo é analisar como os egressos 
do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana 
desenvolvem atividades de Geometria em suas práticas pedagógicas.  A pesquisa, de natureza 
qualitativa, teve como contexto a disciplina de Matemática oferecida aos estudantes do 
Ensino Médio de uma escola estadual no município de Governador Mangabeira, Bahia. Os 
dados foram coletados através de observações, registro em diário de bordo e entrevista 
realizada durante o desenvolvimento da investigação. Os resultados indicam a existência de 
procedimentos práticos no desenvolvimento das atividades com conteúdos geométricos, 
atrelados aos conhecimentos teóricos ou formais, evidenciando uma preocupação por parte 
dos egressos com o ensino-aprendizagem de Geometria na escola básica.  
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professor; Egresso; Geometria; Ensino Médio. 

 

ABSTRACT 

This article describes the results of a study aiming to examine how the graduates in 
Mathematics from the State University of Feira de Santana develop Geometry activities in 
their teaching practice. The research was qualitative nature, was to respect the subject of 
mathematics offered to high school students in a school in the city of Governador 
Mangabeira, Bahia. Data were collected through observations, record in logbook and 
interview during the development of the research. The results indicate the existence of 
practical procedures in the development of activities with geometric content, linked to formal 
or theoretical knowledge, evidence of a concern on the part of graduates to the teaching-
learning geometry at school.  
KEYWORDS: Teacher training; Graduates, Geometry, High School. 
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INTRODUÇÃO 

    
Durante a graduação é perceptível o enfoque atribuído ao ensino de Geometria. Nas 

discussões recorrentes na academia duas vertentes são destacadas. A primeira vertente 

enfatiza a preocupação com docentes da Educação Básica que não dispõem de conhecimentos 

básicos sobre os conteúdos geométricos e, conseqüentemente, evitam ensiná-los em suas salas 

de aula. Além disso, existe um fator que geralmente impede os professores de trabalharem 

conteúdos de Geometria, é a concentração de tais conteúdos no final dos programas 

curriculares, o que prejudica a elaboração de um planejamento que contemple tal temática, 

porque o tempo torna-se escasso. 

A segunda vertente, freqüentemente discutida é como se dará o trabalho dos futuros 

professores de matemática face às dificuldades existentes entre os conteúdos acadêmicos 

alcançados pelo egresso e sua futura prática docente. Fato que despertou nosso interesse em 

desenvolver uma pesquisa. 

Ao mapear a literatura existente sobre formação de professores, a problemática 

vivenciada pelo egresso na sua fase de transição de aluno para professor despertou um 

interesse particular. As descobertas, os conflitos e a vontade ou não de aplicar na sala de aula 

de Matemática os conhecimentos adquiridos na graduação.    

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (BRASIL, 2002) destacam que o professor egresso de um curso de licenciatura deve 

ter uma adequada preparação para sua carreira.  A Matemática deve ser utilizada de forma 

essencial, assim como para um processo contínuo de aprendizagem, e ainda, se faz necessária 

uma formação pedagógica voltada para a sua prática, que possibilite a vivência crítica da 

realidade e uma formação geral complementar envolvendo outros campos do conhecimento, 

necessários ao exercício do magistério. 

Neste sentido, percebe-se que as Diretrizes Curriculares indicam que os profissionais 

formados nos cursos de Licenciatura em Matemática devem ter uma visão abrangente do 

papel social do educador na sociedade. Segundo Garcia (2003) almejam-se ainda, a 

valorização da prática e uma nova visão da prática, durante o curso, vista como lugar, foco e 

fonte de pesquisa. 

No que se refere à formação em geometria dentro da academia estão dispostos 

inúmeros conteúdos geométricos no curso de Licenciatura em Matemática. Em particular, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) a matriz curricular do curso é composta 

por seis disciplinas que abordam diretamente Geometria. São elas: Sistema Geométrico de 
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Representação, Geometria Analítica e Álgebra Linear I, Geometria Analítica e Álgebra Linear 

II, Geometria Euclidiana I, Geometria Euclidiana II e Instrumentalização para o Ensino de 

Matemática V(específica em Geometria). 

É perceptível a forte presença da Geometria nesta licenciatura, mesmo não sendo 

trabalhada adequadamente em determinados momentos nas disciplinas. Talvez esta 

problemática seja causada pela ementa ou pelas metodologias utilizadas por cada docente, 

mas este fato não será discutido neste trabalho. Constata-se, na verdade, que o discente tem 

contato constante com a Geometria durante o curso e por isto está habilitado a ensiná-la. 

Nesse percurso articulamos uma relação entre as duas vertentes apresentadas a fim de 

promover uma problemática de notável interesse para a área educacional. O problema gerado 

compreende tanto a formação docente do egresso da Licenciatura em Matemática, quanto o 

ensino de Geometria. 

Considerando esse contexto, conduzimos a pesquisa com a seguinte questão 

norteadora: De que maneira o egresso do curso de Licenciatura em Matemática da UEFS 

desenvolve atividades de Geometria em suas práticas pedagógicas?  

Deste modo decidimos realizar uma investigação no intuito de perceber como os 

conteúdos geométricos contraídos na graduação auxiliam a prática docente dos recém-

formados.     

Nosso objetivo era analisar como o egresso do curso de Licenciatura em Matemática 

da UEFS desenvolve atividades de Geometria em suas práticas pedagógicas.  Destacando 

algumas especificidades, dentre elas: analisar o ensino de Geometria na escola executado por 

egressos da licenciatura em Matemática da UEFS. Além de identificar a relação existente 

entre a Geometria da licenciatura em Matemática e a Geometria trabalhada na sala de aula 

pelo egresso. 

O artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: inicialmente, apresento uma 

breve descrição do campo de produção em formação inicial. Em seguida, argumento sobre o 

ensino da Geometria, e posteriormente apresento o contexto da pesquisa e a metodologia 

seguida da análise, apresentação e discussão dos dados e, por fim, as considerações finais. 

 
A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 
A passagem de aluno a professor decorre de uma formação inicial proveniente da 

mobilização de saberes do docente em sala de aula, caracterizada como uma fase de 

construção da identidade e para a promoção da práxis no ambiente escolar.      
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Segundo Tardif (2002) o saber revela-se em relações complexas entre o professor e 

seus alunos. Os saberes dos professores são adquiridos ao longo de sua história profissional, 

em contato com seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza por 

meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua consciência prática. 

O autor ainda destaca que os saberes docentes são constituídos por uma diversidade de 

saberes, são eles: disciplinares (transmitidos nos cursos universitários de formação de 

professores), curriculares (programas escolares), profissionais (saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores) e experienciais (baseados no trabalho cotidiano e no 

conhecimento do meio). Saberes que contribuem para a formação pessoal e profissional do 

futuro professor. 

Corroboramos com Pimenta (1999) ao revelar a importância da mobilização dos 

saberes da experiência para a construção da identidade profissional desde a formação inicial. 

A autora destaca que a análise de práticas pedagógicas no contexto escolar é fundamental para 

essa construção. 

No tocante a formação profissional, os saberes se manifestam como uma relação de 

exterioridade: as universidades e os formadores universitários assumem as tarefas de 

produção e de legitimação dos saberes científicos e pedagógicos, ao passo que aos professores 

compete apropriar-se desses saberes, no decorrer de sua formação, como normas e elementos 

de sua competência profissional, competência essa sancionada pela universidade e pelo 

Estado afirma Tardif (2002). 

De acordo com Rocha (2000) os egressos ou recém-formados reconhecem a formação 

acadêmica recebida nas licenciaturas em Matemática, como fundamental e constitui um 

diferencial no processo de constituição profissional. 

Cabe ao professor conscientizar-se de que sua formação perpassa por situações 

especialmente práticas, nas quais o trabalho docente o conduzirá a mobilizar seus saberes 

construindo, de forma reflexiva, sua formação profissional. 

A formação acadêmico-profissional pela qual perpassa o egresso, sempre produzirá 

efeitos e significados na sua atuação em sala de aula. O conhecimento e as práticas 

pedagógicas relacionadas ao ensino de determinados conteúdos, propiciados na licenciatura, 

podem de fato, ser utilizados por egressos.      

Observamos também, na análise efetuada por Rocha (2000) que existem três eixos que 

são constantemente interligados na docência: a formação, os saberes mobilizados e a prática 

profissional. E concebemos esses, como os principais componentes com que um recém-

formado se depara. 
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Na constituição dos saberes o egresso realiza uma busca do que é conhecido e o utiliza 

como meio para realizar novas experiências. Melo (1998, p. 33) verifica que o professores, na 

realização de seu trabalho docente, mobilizam, produzem e ampliam seus conhecimentos, 

competências, habilidades e atitudes etc., constituindo, assim, seus saberes docentes. 

Deste modo, a formação inicial do professor de matemática traduz-se como uma fase 

extremamente importante para a reflexão executada no âmbito de seu ensino na escola básica.   

Pensando na formação profissional do professor de Matemática e contemplando sua 

prática referente à Geometria apresentamos na próxima seção uma breve contextualização 

sobre o ensino de Geometria. 

    
O ENSINO DE GEOMETRIA 

 
Inúmeras pesquisas (PAVANELLO, 1993; LORENZATO 1995; GRANDO, 2009) em 

Educação Matemática têm se dedicado ao ensino de Geometria na tentativa de resgatá-la na 

educação básica. Em geral, elas retratam o seu abandono e os saberes relacionados com a 

natureza da Geometria. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs destacam que    

A Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática e, muitas 
vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. Em que pese seu abandono, 
ela desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em que 
possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento particular para 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que 
vive. (BRASIL, 1998, p.122). 
 

O ensino de Geometria enfrenta dificuldades no que se refere ao trabalho do professor 

de Matemática. Segundo Barrantes e Blanco (2006, p. 79) “... uma das razões que justifica a 

dificuldade da Geometria é a pouca dedicação que se lhe confere durante o período escolar”. 

Percebemos aí, a importância da autonomia do professor no que diz respeito a planejar suas 

atividades elegendo também os conteúdos geométricos. É evidente que as escolhas de 

maneira autônoma do professor dependem de vários fatores.                                                                                                    

De acordo com Grando (2009, p.202) pensar em trabalhar com a Geometria na 

educação básica, decorre a formação do professor de Matemática. É sabido que a trajetória 

acadêmica do professor pode interferir no desenvolvimento do trabalho docente e diante de 

adequada formação numa licenciatura, é possível exercer o trabalho docente com maior 

autoconfiança. 

A autora ainda destaca que os futuros professores de Matemática exploram e 

produzem de forma reduzida o pensamento geométrico, já que estes trazem uma bagagem do 
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ensino de Geometria na educação básica impregnada de mitos. Diante disso, corroboramos 

com a autora ao defender que atividades exploratório-investigativas em Geometria devem ser 

desenvolvidas durante a graduação, a fim de contribuir no desenvolvimento da futura prática 

pedagógica de Matemática na educação básica. 

Segundo os PCN’s (BRASIL, 1998), as questões geométricas costumam despertar o 

interesse dos adolescentes e jovens de modo natural e, além disso, existem aplicações de 

intuições geométricas nas mais diversas áreas de atividades humanas. 

Nesse sentido o ensino de Geometria pode ser realizado com sucesso quando o aluno é 

estimulado a conhecer os conteúdos geométricos, já que costumeiramente desperta o interesse 

dos jovens. Assim, consideramos que a formação de um egresso nesta área de conhecimento 

se faz necessária para que as práticas pedagógicas desenvolvidas por ele contemplem 

investigações geométricas. 

A seguir, faremos uma descrição do contexto e do processo metodológico deste 

trabalho, destacando os critérios utilizados para selecionar o protagonista. 

 
CONTEXTO E METODOLOGIA 

 
Para a realização desta investigação, dados empíricos foram coletados a fim de 

oferecer elementos significativos para análise. Escolhemos um egresso em Matemática do 

semestre 2008.1, que atualmente desenvolve o trabalho docente no município de Governador 

Mangabeira, a 60 km de Feira de Santana, num colégio pertencente à rede estadual de ensino. 

Elegemos uma turma da 3ª série do Ensino Médio em função do horário compatível com 

nossa disponibilidade de deslocamento a referida cidade. 

Inicialmente, idealizamos desenvolver uma investigação com um egresso da UEFS 

que ensinasse Geometria. Entretanto, o docente que nos auxiliou nesse trabalho não lecionou 

essa disciplina durante o ano de 2009, sua proposta contemplava um trabalho que abordasse 

Geometria nas 3ª e 4ª unidades na disciplina regular de Matemática. 

Diante do interesse do egresso em participar da investigação percebemos que seria 

produtivo e gratificante desenvolver o trabalho com este. Com o intuito de preservar sua 

identidade, usaremos o pseudônimo Índio.  

O trabalho de campo foi desenvolvido ao longo de seis dias em que o docente 

ministrava a disciplina Matemática numa turma matutina do 3º ano do Ensino Médio, sempre 

as segundas e terças-feiras. A carga horária total de observações correspondeu a um período 

de 12h/aulas distribuídas em quatro semanas. A turma era composta por 35 alunos 
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regularmente matriculados e freqüentes, a maioria deles reside em distritos adjacentes ao 

município de Governador Mangabeira.  

A pesquisa de natureza qualitativa teve como foco o estudo de caso. Tal abordagem 

foi selecionada por enfatizar a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais. Além disso, o estudo de caso desloca-se da amplitude dos dados às 

especificações, isto é, induz ao afunilamento das informações. 

Lüdke e André (1986) defendem que o estudo caso permite “compreender melhor a 

manifestação geral de um problema, as ações, as percepções, os comportamentos e as 

interações das pessoas [...] relacionadas à situação específica onde ocorrem ou à problemática 

determinada à que está ligada”.        

A coleta de dados foi feita de forma concordante com o que afirmam Bogdan e Biklen 

(1994, p. 48), quando descrevem os dados de uma pesquisa qualitativa: os dados incluem 

transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, 

memorandos e outros registros oficiais. Em nosso caso, utilizamos para a obtenção de dados: 

a observação da prática docente, o diário de bordo e a entrevista semi-estruturada registrada 

em áudio. Optamos pela entrevista semiestruturada por proporcionar flexibilidade no decorrer 

da entrevista. Essa era composta por onze itens contemplando tanto a formação quanto a 

prática docente do recém-formado nas atividades de Geometria 

A análise dos dados foi inspirada na grouded theory (CHARMAZ, 2006), tomando a 

interpretação dos dados como elementos para gerar novas idéias, compreensões teóricas 

sustentadas nos registros das evidências coletadas e orientadas pelo foco da pesquisa. 

                 

ANÁLISE DOS DADOS 

 
Nesta seção, analisamos as aulas de geometria ministradas pelo egresso do curso de 

Licenciatura em Matemática da UEFS. Para perseguir tal propósito, apresentamos as falas 

deste professor. Conforme ressaltado anteriormente, realizamos entrevista semiestruturada 

com o sujeito participante da pesquisa. Essa entrevista versa sobre uma questão: a análise das 

atividades desenvolvidas no ensino de Geometria. 

O protagonista da pesquisa obteve a formação acadêmica na UEFS em maio de 2009, 

finalizando o curso no período, previsto como o mínimo, de oito semestres. Este desenvolvia 

atividades docentes concomitantemente com a graduação, não apenas nos espaços 

proporcionados pelos estágios curriculares supervisionados, mas inclusive na cidade onde 

reside. Tais fatores contribuíram para a construção da sua identidade profissional. 
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No período da investigação, o egresso lecionava Matemática em dois colégios, um 

pertencente à rede estadual no turno matutino e outro do ensino privado à tarde. É expectativa 

do mesmo ingressar em breve numa pós-graduação stricto sensu, na área de Formação de 

Professor de Matemática, tema utilizado por ele na edificação do trabalho de conclusão de 

curso (TCC). Relatou-nos considerar importante ter primeiramente essa vivência como 

docente na Escola Básica antes da inserção numa pós-graduação. 

Na unidade anterior à pesquisa, o egresso possibilitou aos alunos de 3º ano do Ensino 

Médio, uma atividade de campo conhecendo o laboratório de Matemática da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), onde puderam observar vários sólidos geométricos e já 

aprenderam um pouco sobre Geometria, despertando o interesse destes. Dessa atividade 

disparadora foi possível desenvolver o projeto intitulado Geometria: uma viagem ao mundo 

das formas. 

O docente relatou que trabalhou com a pedagogia de projetos, culminando com uma 

exposição dos trabalhos de seus alunos organizados em equipes, sendo que duas delas 

trabalharam com a geometria plana e as demais executaram atividades com a geometria 

espacial. 

Ainda existiu uma contribuição importante no processo de ensino-aprendizagem, já 

que, os alunos no dia da exposição dos stands, informavam a população visitante (professores 

e alunos de outras séries e turnos), a nomenclatura, tipo de construção geométrica e 

ressaltavam características de cada estrutura apresentada, tais como: vértices, arestas e faces. 

O contato preliminar com a geometria exigiu que os alunos conhecessem alguns conceitos 

geométricos para que confeccionassem as estruturas apresentadas na escola. 

Na fase de observação da nossa pesquisa o docente trabalhou relativamente de forma 

teórica com os alunos, formalizando o que esses aprenderam anteriormente no contato visual 

e manuseio de peças. Mesmo assim, ele construía constantemente uma relação entre o 

conhecimento prévio com o posterior e complementar. Inclusive trazia para a sala de aula os 

próprios materiais que os alunos construíram para auxiliar na exposição dos conteúdos.          

Nas aulas observadas do professor Índio, foram abordados os conteúdos de Geometria 

espacial de posição e Geometria espacial métrica, exceto os corpos redondos, pois 

verificamos que nesse período já existia possibilidade para realizar a análise da pesquisa e 

assim o egresso conduziria a primeira avaliação escrita da unidade.   

Durante a entrevista notamos que o professor parecia muito à vontade e que se sentia 

empolgado em falar de sua trajetória acadêmica e profissional.  

Índio revela que a Geometria é uma área da Matemática muito interessante e de fácil 
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aplicação na realidade do aluno. Percebe a Geometria como favorável  

a formação [...], pra vida do aluno por ser uma disciplina de fácil 
aplicabilidade no cotidiano dele, né, assim, a questão dele [o aluno] ter 
noção do espaço, de formas, ele se situa na verdade no ambiente que ele está 
inserido. 

Essa constatação indica a existência da afinidade do egresso pela Geometria e a 

consciência da importância de seu ensino dentro da Matemática.    

O professor considera que não teve influências para ensinar Geometria ao expor que 

seu contato foi mínimo com os conteúdos geométricos no ensino fundamental e 

completamente ausente no ensino médio. Ainda assevera sobre o interesse adquirido e 

despertado aos poucos, à medida que ele desenvolvia de maneira independente estudos para 

ingressar no curso licenciatura. 

O contato que eu tive foi quando fiz o projeto de vestibular, na verdade, que 
eu comecei a despertar. Nem no curso pré-vestibular, o período que eu fiz, 
eu vi geometria. E, foi sozinho mesmo! 
 

Verificamos que o egresso vivenciou a negligência, por parte de seus professores da 

educação básica, no que se trata do ensino da Geometria tão constatada em várias pesquisas 

(LORENZATO, 1995; PAVANELLO, 1993) sobre o abandono da Geometria.  

Essa omissão já era abordada por Pavanello (1989, p. 94) na década anterior ao alertar 

que “... a ausência do ensino da geometria [...] pode está prejudicando a formação dos alunos 

por privá-los da possibilidade do desenvolvimento integral dos processos de pensamento 

necessários à resolução de problemas matemáticos”.  

De acordo com Lorenzato (1995, p. 3) a Geometria está ausente ou quase ausente das 

salas de aula brasileiras. Para o autor, o professor que não conhece Geometria,  

também não conhece o poder, a beleza e a importância que ela possui para a 
formação do futuro cidadão, então, tudo indica que, para esses professores, 
o dilema é tentar ensinar Geometria sem conhecê-la ou então não ensiná-la. 

Quando indagado sobre a formação recebida na licenciatura da UEFS referente à 

Geometria, Índio destaca que a proposta do curso para os conteúdos geométricos proporciona 

subsídios para atuar na escola básica, referindo-se especialmente as disciplinas que abordam a 

Geometria Euclidiana. Afirma ter aprendido muita coisa no curso sobre atividades pra explorar 

na sala de aula com eles [os alunos]. 

Durante quatro aulas, Índio explanou sobre os sete postulados de Euclides e permitiu 

que seus alunos os relacionassem com situações do cotidiano. Na fala de uma aluna 

percebemos uma visualização obtida através sétimo postulado: Duas folhas de caderno quando 

cruzadas, a intersecção é uma reta. 
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Índio acrescentou que a presença da Geometria durante sua graduação favoreceu a 

visão sobre o conteúdo e as possibilidades de trabalho deste na sala de aula, auxiliando no 

contato paralelo que ocorreu entre a graduação e a docência na escola básica.  

A percepção de que a formação traduz-se como fator imprescindível para o ensino é 

defendida por Grando (2009) quando a autora considera necessária a existência de uma 

formação docente que favoreça certo domínio de conteúdo para ensinar e planejar, ou mesmo 

repensar práticas pedagógicas a serem desenvolvidas com esse conteúdo. 

Durante suas aulas de Geometria, Índio expõe está percebendo um interesse inicial de 

poucos alunos e verifica que o professor sempre tem a oportunidade de despertar esse 

interesse e de trabalhar o conteúdo de uma forma mais diferenciada e prática, proporcionando 

a iniciativa e autonomia do aluno.  

No que diz respeito à experiência anterior em promover a realização de um projeto de 

Geometria com seus alunos, Índio conta que trabalhou: 

toda a Geometria prática com eles, a construção de modelos geométricos, 
sólidos e formas planas, para, por conseguinte trabalhar toda a teoria, então 
isso eu vejo que ensinou muita coisa pra eles, tá tendo muitas vantagens pra 
eles, ao estarem trabalhando toda a geometria teórica, eles percebem 
significado.  

Em concordância com os dois momentos (3ª unidade prática e 4ª unidade teórica) 

executados no ensino de Geometria, o egresso revela a preferência por procedimentos 

práticos. Destaca: no meu trabalho eu levo sempre modelos pra sala de aula pra eles terem noção, 

visualizarem e perceberem o paralelo entre a perspectiva que eles vêem no quadro pra o modelo real, 

pro sólido real. 

De fato, durante a maioria das aulas observadas o egresso relacionou os 

conhecimentos teóricos que estava expondo com os conhecimentos prévios dos alunos, 

abordando as construções geométricas executadas por eles e situações práticas, como por 

exemplo, a porta giratória dos bancos configurando-se uma intersecção de planos.  

A fim de auxiliar na solução de uma questão sobre um prisma de base quadrada, Índio 

dirigiu-se até a sala dos professores e retornou com tal sólido confeccionado com palitos de 

churrasco e borracha de soro pelos próprios alunos durante o projeto que ele desenvolveu com 

as turmas de terceiro ano no colégio. 

     Nas suas explicações o docente fazia com que os alunos identificassem as 

características do sólido. Assim, estes verificavam todos os elementos de um prisma tais 

como faces, bases, arestas, altura, áreas e volume. Fato demonstrado na fala de Índio:   

A diferença entre os prismas são suas bases. E as bases são polígonos 
congruentes. 
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Se temos esta base ABCD ela forma um plano, de acordo com o postulado 
que estudamos que garante que três pontos não colineares formam um plano, 
lembram? [...] 
As faces laterais são sempre retângulos independente de que polígono 
represente a base. 
 A altura é a distância entre as bases, ela é equivalente às arestas laterais para 
um prisma reto. Num prisma reto as arestas laterais são perpendiculares ao 
plano da base. 
Quando um prisma é reto e suas bases são polígonos regulares, ele é 
chamado de prisma regular. No caso de triângulo como base de um prisma, 
esse só é regular se a base for triângulo eqüilátero. 
 

Observamos nas aulas também, que o egresso norteou os alunos a construírem uma 

lixeira para a sala de aula em formato geométrico distinto do convencional, pois esses 

deveriam executar tal procedimento sob orientação de um professor, para uma atividade sobre 

Meio Ambiente desenvolvida por toda a escola. Uma semana após, alunos confeccionaram a 

lixeira com a forma de um cilindro. 

Também foi possível perceber a familiaridade dos alunos no que se trata de contato as 

nomenclaturas dos sólidos e suas partes, inclusive ao questionarem o docente nos momentos 

de dúvidas, os alunos se expressavam com clareza. 

Quando explicava sobre a área da base de um prisma quadrangular regular surgiu à 

seguinte dúvida: 

Aluno A: Mas professor, a é aresta, não é? E porque a área da base é a2? 
Índio: Porque a base é um quadrado, que por sua vez tem lados de mesmo 
tamanho, então temos a vezes a que é igual a a2. 3 

E por fim, Índio sugere que o ensino de Geometria deve ser iniciado desde as séries 

iniciais, para a aquisição da noção das formas e do espaço, defendendo a existência do contato 

com a Geometria em toda a vida escolar do aluno. Ainda recomenda o desenvolvimento do 

trabalho com a Geometria de maneira prática, a fim de despertar o gosto do aluno pela 

disciplina.  

Índio exprime visível satisfação em ter conjeturado com projeto no ensino de 

Geometria e a respeito do trabalho desenvolvido por ele, afirma que, a minha experiência em 

trabalhar com projeto foi um momento de grande significado pra mim como professor quanto para os 

alunos. Isso foi visível na minha concepção e alguns alunos também relataram que foi importante isso 

pra eles também. 

                                                 
3 É compreensível que o professor utilize essa linguagem em sala de aula, mas é importante ressaltar que aresta 
se refere ao ângulo exterior formado por dois planos que se cortam e lado significa qualquer face dum objeto, em 
relação às outras (FERREIRA, 2004) 
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 Deste modo, o egresso adverte aos professores de matemática não deixar o conteúdo 

de lado e ter entusiasmo de trabalhar, desenvolvendo atividades favoráveis ao ensino-

aprendizagem, já que admite a Geometria como um dos conteúdos mais importantes na 

Matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatamos, a partir do que foi exposto neste artigo, que o egresso da licenciatura em 

Matemática da UEFS procede desenvolvendo atividades práticas na sua sala de aula por 

vivenciar na sua formação acadêmico-profissional, os conteúdos geométricos de uma maneira 

abrangente ao propiciar artifícios para atividades no ensino de Geometria. 

A decisão sobre ensinar Geometria nas aulas de Matemática, neste caso em particular 

partiu do professor, isto aconteceu porque o mesmo teve autonomia no planejamento 

curricular da disciplina que lecionava e também o professor é dotado de certo domínio do 

conteúdo de Geometria, logo teve competência para executar o ensino. O ensino deve ter 

êxito quando são desenvolvidas atividades que despertem o interesse dos alunos. 

Deste modo, percebemos que a determinação e a criatividade do professor de 

matemática, no que se refere ao ensino de Geometria, contribuem para a exploração de 

atividades consideradas estimulantes pelos alunos.  

A pesquisa denotou a presença de conhecimentos adquiridos na graduação sobre a 

Geometria, estreitamente relacionados na sala de aula da escola básica. Essa relação é 

extremamente importante para o egresso, já que ocorre uma mobilização de saberes durante 

sua formação profissional. Percebemos a validade de um trabalho constante com a Geometria 

durante a formação acadêmica, por promover resultados benéficos na prática docente.    

É perceptível que o curso de licenciatura em Matemática da UEFS, em especial as 

disciplinas de Geometria Euclidiana, apresenta contribuições para a formação dos 

acadêmicos. Inferimos, por meio da observação, que as atividades geométricas desenvolvidas 

por um egresso refletem um domínio do conteúdo adquirido através da graduação. Nosso foco 

de estudo não contempla um estudo sobre as contribuições dessas disciplinas. 

Contudo, devemos ressaltar a validade em desenvolver e vivenciar este trabalho, 

contribuindo para a construção da identidade profissional, pois construímos um sensível olhar 

à realidade rica da sala de aula. 

Este estudo produz implicações a respeito da necessidade do professor de Matemática 

realizar o ensino de Geometria em sua sala de aula, aliado ao desenvolvimento de atividades 
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práticas e que produzam significado para os alunos. É preciso refletir sobre o papel da 

Geometria e do professor de Matemática na formação do aluno como sujeito inserido no 

espaço. 

Os desdobramentos da pesquisa referem-se a como se dá o desenvolvimento de 

atividades nas disciplinas acadêmicas que envolvam Geometria e também podem ser 

refletidas as influências das disciplinas de Geometria Euclidiana no ensino executado pelo 

egresso da licenciatura em Matemática. 

Por mais que seja discutida a implementação do ensino dessa disciplina na sala de 

aula, verificamos um pequeno número de professores desempenhando tal ofício, sendo assim, 

a oportunidade de vivenciar durante a pesquisa, esse desejo sendo defendido e realizado 

desperta em nós uma esperança de que os recém-formados compreendam a importância de 

eleger constantemente, os conteúdos de Geometria no processo de ensino-aprendizagem.       

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRANTES, M.; BLANCO, L. J. Caracterização das concepções dos professores em 

formação sobre ensino-aprendizagem da geometria. In: Zetetiké. Campinas: 

CEPEM/FE/UNICAMP, jan./jun. 2006, v.14 – n. 25, p. 65-92. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação (uma introdução à 

teoria e aos métodos). Portugal: Porto, 1994. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC, 1998. 

BRASIL. Diretrizes Curriculares para Cursos de Licenciatura em Matemática. MEC, 

CNE/CP, 19 de 1999 

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Conselho Nacional de Educação / Conselho 

Pleno. Resolução CNE/CP, de 18 de fevereiro de 2002. Institui: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. In: Diário Oficial da União, Brasília, seção 1, p.31, 9 abril 

de 2002. 

CHARMAZ, K. Constructing grounded theory: a pratical guide through qualitative 

analysis. London: Sage, 2006. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 14 

FERREIRA, Aurélio B. de H. Miniaurélio: o minidicionário da Língua Portuguesa. 

Coordenação de edição Margarida dos Anjos, Marina Baird Ferreira; equipe de lexicografia 

Margarida dos Anjos... [et. al]. 6ª Ed. rev.amp. Curitiba: Posigraf, 2004. 

GARCIA, V. C. Pensando formas concretas para a prática docente no currículo dos cursos de 

licenciatura em Matemática. Educação Matemática em Revista – RS. Osório-RS, n.5, p. 64-

67. 2003. 

GRANDO, R. C. Investigações geométricas na formação de professores que ensinam 

matemática.  In: LOPES, C. E. NACARATO, A. M. (Orgs). Educação matemática, leitura e 

escrita: armadilhas, utopias e realidades. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2009. 

LORENZATO, S. Por que não ensinar Geometria? Revista da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática, Ano III, nº 4, junho de 1995. 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

MELO, G. F. A. de. Saberes docentes de professores de Matemática em um contexto de 

inovação curricular. Dissertação de Mestrado em Educação: Educação Matemática. 

Campinas, FE/Unicamp, 1998. 159 p.  

PAVANELO, R. M. O Abandono do Ensino da Geometria no Brasil: Causas e 

Conseqüências. Revista Zetetiké – Ano I, n° 1, 1993, UNICAMP - São Paulo. 

PIMENTA, Selma. Professor reflexivo: Construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma G.; 

GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 

4ª ed. São Paulo: Cortês, 2006. 

ROCHA, L. P. (Re)constituição dos saberes de professores de matemática nos primeiros 

anos de docência. 2000. 175f. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de 

Campinas, São Paulo, 2000.  

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 


