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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste num estudo bibliográfico, que tem como 

objetivocompreender como se configura o campo de ensino da geometria no Brasil. 

Para essa compreensão, analisamos diversos materiais, fazendo estudo em livros, 

artigos, dissertações e documentos oficiais do governo. O estudo demarca dois 

períodos fundamentais: o primeiro, do Brasil Colônia, com os Cursos Militares, até a 

fase Nacional de Desenvolvimento, especificamente, documentos a partir de 1700, 

até 1964, que demarcam a transição da geometria de disciplina para conteúdo da 

disciplina de matemática; o segundo, que demarca o Movimento da Matemática 

Moderna e referencia os documentos da contemporaneidade, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s)  e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A 

pesquisa é de cunho qualitativo. Analisamos o campo de ensino da geometria 

presente nos documentos a partir das seguintes categorias, definidas a priori: 

objetivos, orientações pedagógicas e programas.Uma das fases marcantes para o 

ensino da geometria foi durante o Brasil Colônia, em que o ensino militar era a 

prioridade da época. Também é importante considerarmos as reformas que 

ocorreram na Era Vargas, quando foi unificada com aritmética e álgebra, criando-se 

a disciplina de matemática. Na ditadura militar, tem-se um ensino mais voltado para 

o saber fazer, sem questionamentos sobre os conteúdos ou expressões de ideias. 

No Movimento da Matemática Moderna, é clara a busca por preparar os estudantes 

para o mundo das tecnologias. Os PCN’s e a BNCC preconizam que os estudantes 

tenham o direito de estudar com objetivos para além da prática, para além de formar 

um operário do mundo capital. Nesse contexto, a geometria possui um papel 

importante na promoção de condições para que o aluno possa ver e entender o 

mundo a sua volta de um modo mais crítico. Entender como se configurou esse 

campo de ensino proporcionou uma visão históricanecessária para que possamos 

olhar a geometria criticamente, percebendo sua importância como um conteúdo 

significante na disciplina de Matemática e suas relações com diversos elementos de 

cada contexto. 

 

Palavras-chave: Geometria.  Campo de Ensino.  Matemática. História. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem porobjetivo compreender como se configura o 

Campo de Ensino da Geometria no Brasil,pensandoseu desenvolvimento ao longo 

da história no nosso país, para chegar em sua estrutura atual. 

Entendemos que a geometria, assim como outros campos da matemática, 

surgiu a partir das necessidades humanas. Desde os primórdios, o homem observou 

o mundo ao seu redor e estabeleceu relações, investigando-as. A partir do momento 

em que passou a construir suas moradias e promover o cultivo da terra, deixando de 

ser nômade,passou a percebê-las e utilizá-las ainda mais, dessa forma, transmitiram 

essas descobertas a seus descendentes, que a utilizaram e aprimoraram, até chegar 

na geometria que hoje conhecemos. 

Durante a história da humanidade, diversos povos deram a sua contribuição 

para o desenvolvimento da geometria, como os gregos, os egípcios, os babilônicos, 

os indianos e os chineses.  

Os gregos, no período que antecede o nascimento de Cristo, fizeram 

importantes descobertas, tanto que o termo “geometria” é de origem grega e 

significa medir a terra. Podemos citar nomes que se destacaram entre os estudiosos 

gregos como Tales de Mileto, Pitágoras, Platão, Aristóteles e Euclides. Todos deram 

suas contribuições, mas foi Euclides que as organizou em sua importante obra Os 

Elementos1 e as sistematizou de forma dedutiva, introduzindo o rigor e o método 

axiomático. Até hoje, ao falar de geometria muitas vezes fala-se “geometria 

euclidiana” referenciando-se a Euclides. A sua obra contribuiu de maneira 

significativa para o desenvolvimento da Geometria e representa um marco histórico, 

considerada a obra mais influente de todos os tempos. Após a sua criação, foi 

estudada e aprimorada por diversos matemáticos do mundo todo.A geometria 

contribuiu para o desenvolvimento do mundo como um todo, da partilha de terras 

                                                           

1Os Elementos de Euclides é um tratado matemático e geométrico consistindo de 13 livros escritos 

pelo matemático gregoEuclides em Alexandria por volta de 300 a.C.. Ele engloba uma coleção de 
definições, postulados (axiomas), proposições (teoremas e construções) e provas matemáticas das 
proposições.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/300_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Postulado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Axioma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%B5es_com_r%C3%A9gua_e_compasso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prova_matem%C3%A1tica
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férteis às margens dos rios até complexas construções nos dias atuais,muitas 

atividades humanas dependem de operações geométricas. A partir do momento em 

que as civilizações organizaram seus sistemas de ensino, perceberam a 

necessidade de ensinar a geometria para seus descendentes, enfatizando a sua 

importância como ciência. 

Sabemos que a geometria está presente no cotidiano das pessoas, e é uma 

disciplina ou assunto estudado em todo o mundo. No Brasil não é diferente, ela é 

ensinada desde o ensino infantil ao superior.  

Porém, apesar da importância da geometria no processo histórico em que a 

Matemática se desenvolveu,Meneses (2007) aponta que ela foi perdendo espaço 

nos currículos durante certo período, ficando seu ensino restrito a poucos itens 

sobre figuras simples e suas propriedades, quando não foi totalmente ignorada. 

Nos questionamos então, como a  geometria passou a figurar, não mais como 

uma disciplina autônoma, mas sim como um conteúdo de Matemática, que está 

organizada para o ensino da geometria,da aritmética, da álgebra e do tratamento da 

informação. 

Na esteira desse debate queremos alargar a compreensão da geometria 

como campo de ensino, assim, propomos como questão central para nossa 

investigação como se configura o Campo de Ensino da Geometria no 

Brasil?Como desdobramentos para a investigação, trabalhamos com duas questões 

de pesquisa: 

 Que propostas estão evidenciadas em documentos que abordam 

historicamente o ensino da geometria no período do Brasil Colônia até 

operíodoNacional de Desenvolvimento? 

 Quais os pressupostos para o ensino da geometria nos documentos 

contemporâneos oficias do estado: Parâmetros Curriculares Nacionais e Base 

Nacional Comum Curricular? 

Entendemos queessa configuração se dá considerando a linha do tempo 

historicamente, assim,buscamosrevisitaro passado de nosso país,encontrando o 

início do ensino escolar, especialmente o da Matemática e principalmente na área 

da geometria, perpassandopor seus marcos históricos. 

Na contemporaneidade, elegemos dois importantes documentos que 

referenciam a educação brasileira: os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2015), delimitando o nosso 
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problema para os anos finais do Ensino Fundamental, tendo em vista a amplitude do 

tema e o tempo de desenvolvimento da pesquisa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) são documentos de 

abrangência nacional, elaborados em 1998 e indicam objetivos em termos das 

capacidades a serem desenvolvidas em cada ano do ensino fundamental- anos 

finais em cada disciplina, assim como os conteúdos para desenvolvê-las. Nos 

PCN´so conteúdo de geometria é bem evidenciado na disciplina de Matemática. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento recente e que 

está ainda sendo discutido. Sua formulação iniciou em 2014, compondoaté agora 

duas versões: a inicial e a revisada, com contribuição das variadas áreas 

relacionadas com aeducação. 

A BNCC tem o propósito deabranger as diversidades de todas as regiões do 

país e devem serdefinidos os elementosfundamentais que precisam ser ensinados 

nas Áreas de Conhecimento: a Matemática, as Linguagens, as Ciências da Natureza 

e as Humanas.Ao organizar os currículos de suas escolas, os professores 

precisamidentificaros objetivos da sua área, presentes na BNCC, e fazer uma 

análise nos conteúdos, escolhendo os que são necessários para alcançá-los. 

Para a realização deste trabalho fizemos leituras em diferentes arquivos, 

caracterizando uma pesquisa bibliográfica. Segundo Fiorentini e Lorenzato(2007), a 

pesquisa bibliográfica é aquela que se faz preferencialmente sobre documentação 

escrita. Nesse tipo de pesquisa, a coleta de informações é feita a partir de 

fichamento de leituras. Trabalhamos com livros, artigos científicos, Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN´s) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

A pesquisa é qualitativa, pois não se preocupou com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão do campo de ensino 

da geometria. A análise de dados foi desenvolvida por meio de um processo de 

categorização. Para Fiorentini e Lorenzato (2007) a categorização é um processo 

declassificação ou organização em categorias, ou seja, classes ou conjuntos que 

contém características ou elementos em comum.   

As categorias foram definidas a priori, isto é, fomos a campo com elas 

previamente estabelecidas. Referente ao ensino da geometria nas diferentes épocas 

estudadas, analisamos os documentos a partir das categorias: objetivos, orientações 

pedagógicas e programas. 
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Diante do exposto, e com o objetivo de compreender a configuração do 

campo do ensino da geometria no Brasil, acreditamos que contribuirá para significar 

o seu papel na Educação Básica, fortalecendo o debate instituído na 

contemporaneidade acerca de objetivos e de conteúdos dessa área do 

conhecimento, evidenciando sua função na formação de nossos jovens estudantes. 

Também, apontamos sua relevância acadêmica e formativa, à medida que sua 

socialização pode contribuir com a formação dos professores que ensinam 

matemática. 

Estruturamos o presente trabalho em quatro capítulos, como segue: 

No primeiro capítulo, “A Geometria como Campo de Ensino da Matemática no 

Brasil: de disciplina a conteúdo de Matemática”,apresentamos como iniciou o seu 

ensino no país e como ela se transformou em conteúdo da Matemática. 

Em “A Geometria nos Documentos Referenciais Educacionais 

Contemporâneos no Brasil”, que constitui o capítulo II,explicitamos sobre dois 

documentos norteadores da educação brasileira: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

No Capítulo III, “Uma Linha do Tempo: configuração da geometria como 

campo de ensino no Brasil”, apresentamos a análise sobre os objetivos 

educacionais,os programas de ensino e as orientações pedagógicas, a partir dos 

documentos estudados.  Organizamos em dois períodos: o primeiro, do Brasil 

Colônia com os Cursos Militares até a fase Nacional de Desenvolvimento, 

especificamente, documentos a partir de 1700 até 1964; o segundo, que demarca o 

Movimento da Matemática Modernae referencia os documentos 

dacontemporaneidade. 

Por fim, nas “Considerações Finais” fazemos uma retomada do percurso de 

pesquisa que desenvolvemos, apontando o alcance do objetivo proposto, nosso 

olhar acerca da configuração o campo do ensino da geometria no Brasil. 



 

 

 

CAPÍTULO I - A GEOMETRIA COMO CAMPO DE ENSINO DA MATEMÁTICA NO 
BRASIL:DE DISCIPLINA A CONTEÚDO DE MATEMÁTICA 

 

 

O presente capítulo tem a função de examinar as propostas que estão 

evidenciadas em documentos que abordam o ensino da geometria no período do 

Brasil Colônia até o período Nacional de Desenvolvimento,especificamente, 

documentos a partir de 1700 até 1964, que demarcam a transição da geometria de 

disciplina para conteúdo da disciplina de matemática. 

A história nos mostra que o ensino da geometria no nosso país passou por 

diversas fases, até chegar à atualidade. Por cerca de duzentos anos, desde a 

chegada dos portugueses, o ensino no Brasil foi dominado por jesuítas, mas eles 

não foram responsáveis pela introdução da matemática no ensino do nosso país, 

pois achavam que seu ensino era em vão (MENESES, 2007). 

A Geometria iniciou seu desenvolvimento no Brasil, pelas necessidades da 

guerra, onde os soldados sentiam dificuldade em acertar os alvos por não ter 

conhecimento da matemática.  

 

Assim em 1699, é criada a aula especial de fortificações, com objetivo de 
ensinar a desenhar e a trabalhar no forte. Na década de 1730 o ensino 
militar tornou-se obrigatório a todo o oficial, há o registro dos primeiros livros 
brasileiros sobre geometria - Exames de Artilheiros e Exames de 
Bombeiros. Foi a necessidade de ter noções geométricas que impulsionou 
estudos matemáticos, incorporados nos currículos oficiais. (SENA; 
DORNELES, 2013, p.139) 

 

De acordo com Sena e Dorneles (2013), os livros citados acima foram escritos 

por José Fernandes Pinto Alpoim, que foi designado pela corte portuguesa para 

ministrar aula aos combatentes. Neles, a geometria era tratada emuma perspectiva 

informal, com definição, explicação e exemplo numérico. Os conceitos geométricos 

presentes tinham como objetivo alcançar conhecimentos que contribuíssem para a 

atuação na carreira militar. 

Pode-se perceber que nessa época a preocupação principal era que os 

militares aprendessem a geometria na prática, sem o rigor científico, teoremas, 

demonstrações e corolários. 

Valente (2007), afirma que em 1720 iniciou-se na França uma reformulação 

dos exércitos, sendo criadas escolas de ensino militar, que contavam com um 
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professor de matemática muito bem remunerado, devido ao valor que lhe 

eraatribuído. Em uma delas o professor era Bernard de Bélidor2, que além de 

ensinar, foi escritor de textos e manuais de ensino. 

Tempo depois, em Portugal, também se viu a necessidade de reorganizar os 

exércitos. Conforme Valente (2007), foram criadas aulas nos regimentos militares, 

utilizando livros de Bélidor. Em 1767, no Brasil, foi criada a Aula de Regimento de 

Artilharia do Rio de Janeiro onde foram implantados os livros deBélidor como 

material didático. 

Após Bélidor ser afastado, outro autor que se destacou foi ÉtienneBézout3.No 

Brasil,inicialmente,as obras de Bézoutforam adotadas na área da aritmética, ficando 

ainda Bélidor como referência na geometria, havendo uma universalização da 

matemática ensinada na Europa com a utilização dos dois autores simultaneamente. 

Tempos depois,ocorre uma mudança com a ascensão do brasileiro Vilela 

Barbosa: 

Parte da notoriedade da obra de Vilela Barbosa se deu devido ao fato que o 
mesmo, durante o período de 1801 a 1821, passou a ser responsável por 
examinar o curso de Matemática da Academia, e os alunos durante esse 
período passaram a ser avaliados a partir de seu livro. (MENESES, 2007, p. 
38). 

 

As obras de Barbosa apresentavam um maior rigor matemático epreocupação 

na linguagem, Meneses (2007) afirma que ao fazer a análise de seus livros 

percebemos que ele introduz os conceitos, com teoremas, demonstrações e 

                                                           

2“Bernard Forest de Bélidor nasceu na Catalunha (Espanha), segundo pesquisadores em 1697 ou 

1698, filho de Jean-Baptiste Forest de Bélidor, um oficial militar francês que estava em serviço na 
Espanha, e Marie Hébert.  Sua vida foi dividida entre o militarismo e a ciência. O gosto pela 
matemática assegurou-lhe uma participação nas pesquisas de Jacques Cassini e Philippe de La Hire. 
O seu talento chamou a atenção do duque de Orléans, que o indicou para um cargo de professor 
dematemática na Escola de Artilharia de La Fère. Nesse cargo, escreveu diversos manuais técnicos 
durante as décadas de 1720 e 1730”. (SILVA, PASCHOARELLI, 2010, p. 18) 
3“ÉtienneBézout, matemático francês da escola de Mézières nascido em Nemours, Seine-et-Marne, 

consagrado pela publicação da coleção Cours de mathématique, em seis volumes cobrindo toda a 
matemática elementar até a de alto nível conhecida até então, com ênfase para a mecânica e a 
navegação (1764-1769). Filho de um magistrado da cidade de Nemours, Pierre Bézout, e de Hélène-
Jeanne  Filz, por tradição familiar deveria seguir a carreira do pai e do avô. Porém ao tomar contato 
com os trabalhos de Leonard Euler, ele resolveu se dedicar à matemática. Sua primeira publicação 
foi Dynamique (1756). No ano seguinte publicou Quantitésdifférentielles e em 
seguida Rectificationdescourbes (1758), ambos sobre integração. Foi nomeado adjunto em mecânica 
da Académie dês Sciences (1758) e, no mesmo ano, como censor real. Depois foi designado o 
examinador do Gardes de la Marine (1763), onde passou a escrever importantes livros de ensino 
projetados especialmente para a matemática pedagógica dos estudantes, como o Cours de 
mathématiques à l'usagedesGardes Du Pavillon et de la Marine, em quatro volume (1764-1767). Com 
a morte de Camus (1768) substituiu-o como examinador do Corps d'Artillerie, do exército e começou 
a produzir outro livro de ensino de matemática: Courscomplet de mathématiques à l'usage de la 
marine et de l'artillerie, em seis volumes (1770-1782)”.(O´CONNOR, ROBERTSON, 2016) 
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axiomas. A geometria a partir desse momento deixa de ser prática, passando a ter 

um modelo mais didático-pedagógico.  

Com a mudança para o Brasil Império (1822-1889), novos caminhos são 

dados para a educação, e em decorrência, novas propostas para o ensino da 

matemática e da geometria. 

Em 1827, com a gratuidade do nível primário, as tentativas de incluir noções 

geométricas, além das quatro operações fundamentais, foram em vão, 

“primeiramente por não haver professores primários habilitados e, depois, por não 

ser um conhecimento escolar solicitado para o ingresso em nenhuma instituição 

secundária”. (VALENTE, 1999, p. 113 apud SENA; DORNELES, 2013, p. 139). 

Valente (2007) ainda afirma que a geometria passou a ter importância a partir 

da criação da escola secundária para candidatos ao ensino superior, pois passou a 

ser pré-requisito para quem quisesse fazer Cursos Jurídicos que formavam 

advogados. Mais tarde, também passa a ser necessária para entrar nas Academias 

Médico/cirúrgicas e nas Escolas Politécnicas, aumentando ainda mais a sua 

importância. 

“Em 1837 com o intuito de servir de modelo de escolarização secundária no 

país, é criado o colégio Dom Pedro II, onde as matemáticas figuram em todas as oito 

séries do Colégio” (VALENTE, 2007, p. 118). Os conteúdos estavam divididos por 

anos e tratavam de Aritmética, Geometria, Álgebra, Trigonometria e Mecânica. A 

Geometria estava presente no 4º e 5º ano com duas horas semanais, inicialmente. 

Em 1841 foi feita uma alteração na sequência dos conteúdos onde a 

geometria ficou mais algebrizada, passando então para o final dos livros e últimos 

anos do ensino secundário. 

Conforme Valente (2004), Cristiano Ottoni foi professor da Academia de 

Marinha nas áreas de Geometria, Aritmética, Álgebra e Trigonometria. Também foi 

autor do livro Elementos de geometria e trigonometria retilíneaque foi utilizado pelo 

Colégio Dom Pedro II. Seus livros foram usados como referências para textos de 

preparação dos exames de geometria. 

 

No final do século XIX, surge no Brasil uma literatura didática, marcada 
sempre pela sigla FIC. São os Elementos de Arithmetica por FIC, os 
Elementos de Geometria por FIC etc. Deve-se ao prof. Eugênio de Barros 
Raja Gabaglia a introdução, no país, desses livros. [...] As escola da 
Congregação dos Frères de l´InstructionChrétienne(FIC) constroem, 
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principalmente por meio dos seus frades-professores, uma grande obra 
didática em vários campos do saber. ( VALENTE, 2007, p. 176-177). 

 

Na obra “Uma história da matemática escolar no Brasil” de Wagner Rodrigues 

Valente (2007) tem-se uma breve análise desses livros por área. O autor afirma que 

nos Didáticos de Geometria por FICcom autoria de La Mennais, fundador das 

escolas por FIC no norte da França, o objetivo era sempre ligar a geometria com a 

resolução de problemas.  

A instituição buscava um autor dentro dos próprios FIC para fazer um tratado 

de geometria em 1869 ou 1870 surgiram tratados de M. Ph. André com uma 

geometria bem prática. No Brasil, os livros de André foram traduzidos e adaptados 

por Barros, mas sem muitas alterações. 

No final do século XIX na Europa surgem inúmeras revistas especializadas 

em matemática, num movimento internacional de ensino da matemática. No Brasil o 

movimento influenciou a maneira de ensinar, com uma mudança no ensino voltado 

para o ser humano, mais do que no conteúdo a ser ensinado. 

O Colégio Pedro II utilizou os FIC até 1922 quando adotou um livro elaborado 

por Euclides Roxo,diretor do mesmo. Com mudanças nos programas de ensino do 

Pedro II, tornou-se referência no ensino nacional para a aritmética escolar. 

 

Euclides Roxo sugeriu à congregação do Colégio Pedro II, em 1927, uma 
alteração no ensino da Matemática, alteração essa que era baseada no 
movimento de modernização internacional [...]. Em 1928, esse documento 
foi aprovado pelo Departamento Nacional de Ensino e também pela 
Associação Brasileira de Educação, mas o novo programa só passou a 
vigorar em 1929 e apenas no Colégio Pedro II. (MENESES, 2007, p. 78). 

 

A partir desse programa, Roxo busca uma integração de conteúdos da 

aritmética, álgebra e geometria, com a publicação do livro Curso de Matemática 

Elementar. A proposta foi revolucionária, pois até então os professores que 

ensinavam por área específica, teriam que unificar e trabalhar as três áreas em uma 

só disciplina. Diversas críticas surgiram, mas como menciona Valente (2004), Roxo 

defendia a proposta, alegando que até então o ensino secundário preparava para os 

exames classificatórios, não para as escolas superiores, algo que deveria mudar 

com a unificação das matemáticas.Vários outros colégios do país foram aderindo à 

proposta feita no Pedro II, o qual era referência para o ensino secundário. 

De 1925 à 1930, houve uma transição no sistema de ensino, em que a 

frequência no curso secundário torna-se obrigatória para obter-se um diploma desse 
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nível escolar. “O decreto n. 16.782A, de 13 de janeiro de 1925, do governo Arthur 

Bernardes, que ficou conhecido como Reforma “Rocha Vaz” estabeleceu a seriação 

obrigatória de 6 anos do curso secundário para todo país” (VALENTE, 2004, p. 41). 

Os conteúdos eram divididos por anos e a matemática se fazia presente nos quatro 

primeiros anos, sendo que ao final do 2º, 3º e 4º ano, haviam exames finais a fim de 

aprovar ou reprovar. 

Diferente do que acontecia antes da reforma, os conteúdos ficavam 

separados por anos, e os alunos tinham que ver os conteúdos em um ano só, sem 

revisões nos outros anos, havendo um retrocesso na maneira de ensinar, pois, com 

a Reforma, a geometria por exemplo, ficou concentrada somente em um ano, não 

sendo mais estudada em outros anos. 

Em 1930 com a Revolução de 30, Getúlio Vargas assume a Presidência da 

República, e segundo Meneses (2007), com o objetivo de agradar aos estados 

parceiros de batalha, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, criou os ministérios do 

“Trabalho, Indústria e Comércio” e da “Educação e Saúde”, nomeando Francisco 

Campos como ministro. 

Francisco Campos iniciou uma reforma educacional com o objetivo de unificar 

o ensino em todo o país que ficou conhecida como “Reforma Francisco Campos”. A 

reforma organizou o sistema nacional de ensino e estruturou o secundário em dois 

níveis: o Curso Fundamental seguido pelo Curso Complementar. “O primeiro, de 

cinco anos, devia ser comum e fundamental, e o segundo, de dois anos, devia 

constituir a necessária adaptação dos candidatos aos cursos superiores.” 

(VALENTE, 2004, p. 136) 

No Curso Fundamental tornou-se obrigatório nas cinco séries o ensino da 

nova disciplina chamada Matemática. Roxo foi autor do programa para a disciplina 

em cada uma das séries.  

 

[...]Roxo procurou sedimentar dois momentos para a matemática no 
secundário:um primeiro calcado num ensino intuitivo que progressivamente 
caminharia para uma segunda etapa mais formalista, abstrata. A 
matemática do ginásio seria caracterizada, sobretudo, pelos primeiros anos 
do curso fundamental. (VALENTE, 2004, p. 137). 

 

Roxo aproveitou a proposta de unificação que já tinha feito no colégio Pedro 

II, fazendo adaptações e mantendo a ideia inicial com uma formação voltada para a 

aprendizagem do aluno, e não um simples instrumento para preparar candidatos ao 
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ensino superior. A grande mudança, conforme menciona Meneses (2007), é que se 

inicia uma inversão de objetivos, em busca de formar os jovens para todos os 

setores da atividade nacional. 

A partir desse momento, a geometria passa a ser conteúdo da disciplina de 

Matemática, surgindo os primeiros livros didáticos da mesma, um marco 

fundamental para a configuração do ensino da geometria no Brasil. 

Meneses (2007) menciona que Wagner Rodrigues Valente organizou, em 

2005, uma análise de alguns desses livros, principalmente na área de 

geometria.Reconhecemos a importância desse trabalho para conhecermos os 

conteúdos e metodologias utilizadas naquela época, porém, não conseguimos 

acessar tal material. 

Outra reforma significativa que ocorreu no ramo educacional foi a Reforma 

Capanema, após a Reforma Campos: 

 
Em abril de 1942, a lei orgânica do ensino secundário, reestrutura o ensino 
(ginásio – 4 anos e científico – 3 anos). A geometria é organizada com o 
mesmo programa estabelecido na reforma de 30: é abordada intuitivamente 
nas duas primeiras séries ginasial e dedutivamente nas duas últimas. No 
científico, estava presente em todos os anos. No entanto, as críticas aos 
programas extensos levou a nova reestruturação do ensino. A geometria foi 
então redistribuída e passou a não constar “no programa da 2ª série do 
ensino ginasial e, no 2º ciclo, ficou toda concentrada ao 1º ano. (SENA; 
DORNELLES, 2013, p. 140).  

 

Com a Reforma,nos três últimos anos que hoje corresponde ao Ensino Médio, 

os alunos podiam escolher o tipo de curso que queriam cursar, direcionado para 

alguma área, estes tinham objetivos de preparar para o ensino superior ou para o 

trabalho. Já os primeiros 4 anos eram de um conhecimento geral, correspondendo 

aos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

 

 
Essa reforma permaneceu em vigor até 1961, com a aprovação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Apenas um reajustamento dos 
programas foi feito em 1951. Após isso, somente na década de 60, com a 
chegada ao Brasil do movimento da “Matemática Moderna”, que mudanças 
significativas voltaram a ocorrer no ensino de Matemática. (DASSIE E 
ROCHA, 2003, p.07). 

 

Na esteira dos registros da história da educação brasileira, identificamos que 

há um período de escassas mudanças na educação, nos referimos ao período 

Nacional de Desenvolvimento (1946-1964) e Período Militar (1964-1984). 
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Como vimos, o ensino da geometria no Brasil passou por diversas fases, até 

ser fundido, em 1930 com a Reforma Francisco Campos, com a aritmética e álgebra 

se transformando na disciplina de matemática. Percebemos que a geometria foi 

perdendo importância com o tempo, principalmente na questão prática, que foi o 

motivo para iniciar seu ensino no país. Também, a partir desse momento inicia-se 

uma nova fase, como conteúdo da disciplina de matemática, passando por um 

período de adaptação por parte dos professores ao ensinar a nova disciplina. 

Tomam-se novos rumos a partir da criação de documentos orientadores para as 

práticas pedagógicas, como veremos adiante. 

 



 

 

CAPÍTULO II - A GEOMETRIA NOS DOCUMENTOS REFERENCIAIS 
EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS NO BRASIL 

 

 

Como já mencionamos, atualmente, temos no Brasil dois importantes 

documentos que tem por objetivo orientar e nortear as práticas educativas no Ensino 

Fundamental e Médio em diversas disciplinas ensinadas, são os PCN´s e a BNCC 

que foram elaborados pelo Ministério da Educação (MEC), em conjunto com todos 

os setores ligados à educação em todo o país. 

Os PCN´s emergem como contra-movimento do Movimento da Matemática 

Moderna4 e servem de referência para a elaboração de livros didáticos há quase 20 

anos,  em todas as disciplinas, com objetivos de ensino, orientações pedagógicas e 

com os programas de ensino. 

A BNCC está sendo formulada e discutida por diferentes setores ligados à 

educação e surge paraatender uma das metas do Plano Nacional de Educação. Se 

pretende que seja colocada em prática nos próximos dois ou três anos. 

Ambos os documentos são importantes, pois uma nação precisa de um 

currículo comum aos estudantes das diversas regiões e diferentes culturas ou 

condições sociais. A geometria está presente nos dois documentos na disciplina de 

matemática e, por isso, decidimos estudá-los, primeiramente para ver o que vem 

sendo ensinado desde a formulação dos PCN’s, segundo, para saber o que se 

pretende mudar com a implantação da BNCC. 

  

 

2.1- Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s(BRASIL, 1998), são 

documentos que orientam a ação pedagógica das escolas nos diversos níveis de 

ensino, cuja elaboração foipautada nanecessidade de construir referências nacionais 

comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras.  

                                                           

4O Movimento da Matemática Moderna (MMM) surgiu no Brasil durante o Período Militar – (1964-
1984) e influenciou o ensino da matemática e como consequência, da geometria, até a fase da 
Transição democrática que iniciou em 1984 e se estende até hoje. 
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Os documentos foram aprovados no ano de 1998, dois anos após a criação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-Lei Federal n. 

9.394/96) que consolida e amplia o dever do poder público para com a educação em 

geral, e em particular para o ensino fundamental, e reforça a necessidade de se 

propiciar a todos a formação básica comum. Assim, vê-se no Art. 22 dessa lei que a 

educação básica, da qual o ensino fundamental é parte integrante, deve assegurar a 

todos “a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1998). 

Emerge então a organização de documentos com a função de nortearem a prática 

pedagógica nas escolas de todo o país, para garantir os direitos previstos na lei. 

Os PCN’sestãoorganizados da seguinte forma: 

- um documento Introdução, que justifica e fundamenta as opções feitas para 

a elaboração dos documentos de áreas e Temas Transversais; 

- seis documentos referentes às áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Arte e Educação Física; 

- três volumes com seis documentos referentes aos Temas Transversais: 

Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, Meio Ambiente e Saúde.  

Como visto, os PCN´S foram elaborados no final dos anos 90, época de 

expansão da Educação, que não era disponível para toda a população, mesmo 

estando prevista em lei. Assim, sua criação foi importante para odesenvolvimento da 

Educação no cenário nacional, principalmente nas regiões mais pobres que estavam 

longe de quase tudo que acontecia no âmbito educacional, sendo que estes deviam 

estar ao alcance de professores de todo país. A disponibilização dos PCN’s para 

todas as regiões foi um passo importante, foram osprimeiros documentos que 

tiveram uma abrangência desse nível. 

No primeiro livro dos PCN´sconsta que:  

 

O perfil da educação brasileira apresentou significativas mudanças nas 
duas últimas décadas. Houve substancial queda da taxa de analfabetismo, 
aumento expressivo do número de matrículas em todos os níveis de ensino 
e crescimento sistemático das taxas de escolaridade média da população 
(BRASIL, 1997, p. 23). 
 

Mesmo com as melhorias já ocorridas através dos esforços do setor público 

na promoção das políticas educacionais, que não ocorreu da mesma forma em 

todas as regiões do país, resultados obtidos em pesquisa realizada pelo Sistema de 
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Avaliação da Educação Básica (SAEB/1995), reafirmam a baixa qualidade atingida 

no desempenho dos alunos no ensino fundamental em relação à leitura e 

principalmente, em habilidade matemática, como vemos na tabela abaixo: 

 

Tabela 1.  Percentuais de acerto em matemática por habilidade, segundo 
série e área de conteúdo. Brasil 1995 

Área de Conteúdo Série Compreensão 
de conceitos 

Conhecimento 
de 

Procedimentos 

Aplicação ou 
Resolução de 
Problemas 

Números e 

Operações 

4ª 

8ª 

41,0 

41,4 

31,0 

46,8 

31,0 

38,6 

 

Medidas  

4ª 

8ª 

51,0 

58,7 

43,0 

34,5 

30,0 

29,1 

 

Geometria 

4ª 

8ª 

48,0 

40,2 

41,0 

31,3 

23,0 

22,7 

Análise de Dados, 

Estatística e 

Probabilidade   

4ª 

8ª 

- 

59,7 

- 

41,9 

- 

42,5 

Álgebra e Funções 4ª 

8ª 

- 

48,5 

- 

35,0 

- 

28,1 

Fonte: MEC/SEDIAE/DAEB - Consolidação dos Relatórios Preliminares da Avaliação do 

SAEB/1995. apudBRASIL, 1997, p.24. 

 

Nessa pesquisa, a média de acertos foi inferior a 50% na área da matemática, 

deixando claro que os alunos possuíam muita dificuldade, principalmente na 

resolução de problemas na área da geometria onde os índices ficaram em 

aproximadamente 23% no 4º e 8º ano. Através desses resultados via-se uma 

necessidade de melhora urgente e mais um motivo para a criação de Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

Outro problema da época eram os altos índices de reprovação e evasão 

escolar, que evidenciavam o baixo nível do ensino. As taxas de distorção série/idade 

eram muito altas, contribuindo para aumento dos gastos públicos e desestabilizando 

o sistema. Acreditavam que com a criação dos PCN’s, para ter uma base comum, 

aliada a outros investimentos como criação de novas escolas e capacitação de 

profissionais para atuar na área educacional a situação iria melhorar. 

A ideia era de que as escolas, ao elaborarem suas propostas pedagógicas, 

utilizassem esses documentos como base em todas as áreas do conhecimento, e 

complementassemcom aspectos que considerassem importantes, adaptando à 
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realidade dos alunos.Buscava-secriar condições, nas escolas, que possibilitassem 

aos nossos jovens o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados 

e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1997). 

Como podemos ver, os PCN’s estão divididos por disciplinas e estas por 

ciclos. Iremos analisar os conteúdos de matemática na área de geometria, presentes 

no Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental que correspondem aos 6º e 7º 

ano (Terceiro ciclo) e 8º e 9º ano (Quarto ciclo). 

Mesmo com as divisões por área do conhecimento e ciclos do ensino 

fundamental, os PCN´s não orientam olhar o ensino por etapas que acabam a cada 

série, é um processo contínuo de aprendizagem, onde uma etapa complementa a 

outra. 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais reconhece a 
importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da 
intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos 
que favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação 
do indivíduo (BRASIL, 1997, p. 33). 

 

Nesse processo, os professores se tornam mediadores, estimulando os 

alunos a refletirem sobre os assuntos estudados, sempre com objetivos de instigar 

os alunos a ampliar seus conhecimentos.  

O ensino na área da matemática era marcado por altos índices de retenção, 

possivelmente promovida por um ensino comformalização precoce de conceitos e 

mecanização de processos sem compreensão. Nas décadas de 1960 e 1970, o 

ensino de Matemática no Brasil, assim como em outros países, foi influenciado por 

um movimento de renovação que ficou conhecido como Movimento da Matemática 

Moderna - MMM. (BRASIL, 1998). 

 

Dentre as reformas do ensino de Matemática, pode-se dizer que o 
Movimento da Matemática Moderna foi a que se tornou mais conhecida. Ao 
contrário das Reformas Campos e Capanema, a Matemática Moderna não 
foi implantada por nenhum decreto, o que não impediu que ela fosse 
amplamente divulgada e adotada em todo o território nacional. No Brasil, a 
Matemática Moderna veio como uma alternativa ao ensino tradicional que, 
apesar de demonstrar certa estabilidade de conteúdo e metodologia em 
livros e programas de ensino, recebia críticas por adestrar os alunos em 
fórmulas e cálculos sem aplicações (SOARES, 2005, p. 2). 

 

 O movimento influenciou o ensino por longo período, estando presente nos 

livros didáticos utilizados. Suas bases estavam principalmente em conceituação e 

formulações abstratas, seguindo uma linha de matemática pura, próxima a estudada 
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por pesquisadores e estudiosos, mas o que se propunha estava fora do alcance dos 

alunos, pois se distanciou das questões práticas, onde os alunos podem ver o 

sentindo da matemática. Assim, a geometria foi relegada a segundo plano, pois a 

MMM estava focada na Teoria dos Conjuntos e o estudo da  Álgebra era o que 

prevalecia (MENESES, 2007). 

Os professores não entendiam essa perspectiva e acabavam deixando de 

lado ensino da geometria até porque, muitas vezes, os conteúdos da área estavam 

no final do livro. Ainda como menciona Meneses (2007) esse abandono abrangeu 

também os cursos de magistério e licenciaturas com currículos despreocupados com 

o ensino da geometria, com uma geração órfã dessa formação. 

Um novo olhar é dado na “Agenda para Ação”: 

 

Em 1980, o NationalCouncilofTeachersofMathematics(NCTM), dos Estados 
Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no 
documento “Agenda para Ação”. Nele a resolução de problemas era 
destacada como o foco do ensino da Matemática nos anos 80. Também a 
compreensão da relevância de aspectos sociais, antropológicos, 
lingüísticos, além dos cognitivos, na aprendizagem da Matemática, imprimiu 
novos rumos às discussões curriculares. (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

Essas recomendações influenciaram a realização de reformas curriculares em 

todo mundo. No Brasil, algumas Secretarias de Educação municipais e estaduais 

buscaram contemplar essas recomendaçõespara a formulação de propostas 

curriculares, porém, as ideias contidas nelas dificilmente chegavam aos professores, 

pois não havia muito debate sobre o assunto. 

Conforme consta no documento, o quadro do ensino da matemática naquela 

época apresentava diversosobstáculos, principalmente a falta de profissionais 

capacitados e ausência de políticas educacionais efetivas, além da interpretação 

equivocada das concepções pedagógicas (BRASIL, 1998). 

Outra crítica presente nos PCN’s sobre o ensino da matemática da épocaé a 

maneira hierárquica em que se constitui a organização de conteúdos. Pautados na 

história, sabemos que a matemática não foi construída de uma só vez e em uma 

sequência lógica, foram povos de diversas épocas e lugares que deram sua 

contribuição, por isso não há sentido em querer estabelecer uma ordem. Nos PCN´s 

apontam-se exageros que ocorriam até então, como na área da geometria, que 

parte dos fundamentos de ponto, reta e plano para introduzir o conteúdo, algo que 

poderia ser menos conceitual, iniciando com temas cotidianos dos alunos. 



23 

Também debate-se a falta de conectividade entre os conteúdos que são 

tratados isoladamente, não havendo ligação entre eles. Além disso, consta que os 

professores não levavam em conta os conhecimentos que os alunos já tinham para 

construir significados, nem mesmo questionavam. Uma observação bem significativa 

é que tem-se: 

[...]uma interpretação equivocada da idéia de contexto, ao se trabalhar 
apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do aluno. Embora as 
situações do cotidiano sejam fundamentais para conferir significados a 
muitos conteúdos a serem estudados, é importante considerar que esses 
significados podem ser explorados em outros contextos como as questões 
internas da própria Matemática e dos problemas históricos. (BRASIL, 1998, 
p. 23). 

Esse tema aindaé debatidona atualidade,que os professores devem trabalhar 

os conteúdos com assuntos cotidianos dos alunos, porém como traz o documento 

nem sempre é possível adequar os conteúdos com a realidade deles, mas se 

mostrarmos a utilidade em problemas históricos, como por exemplo, da utilidade da 

geometria nas guerras, seria uma rica aprendizagem que encantaria estudantescom 

vontade de conhecer coisas novas.  

Quanto aos recursos pedagógicos, já naquela década discutia-se a falta de 

material apropriado, com exagerado uso do livro didático, que, muitas vezes, era 

inadequado. Essa realidade ainda esta presente, a maioria dos professores de 

matemática têm como principal instrumento o livro, apesar do surgimento de 

diversas tecnologias e materiais, as escolas muitas vezes não tem acesso e quando 

têm, em geral não utilizam. Observamos que o que acontece é que grande parte 

deles não têm formação para o uso de outros recursos e já estão acostumados da 

maneira tradicional, com quadro e com livro. Temos por hipótese que isso ocorre 

como consequência de uma formação de professores que não capacita para o uso 

de recursos diferenciados, e ainda, por escassa assistência e incentivo para 

buscarem atualização. 

Justifica-se o ensino da matemática por diversas questões como o 

desenvolvimento da cidadania, através de reflexões sobre as condições de 

sobrevivência humana, desenvolvimento da criatividade e construção de estratégias. 

A tomada de decisões muitas vezes precisa de um pensamento lógico e 

estrategista, também aumenta e estimula a capacidade de inovar nas ciências ou no 

próprio ambiente que cada um vive. 
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A matemática nos PCN’s se divide em quatro campos que são: Números e 

Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. A 

geometria está presente em dois desses campos, Espaço e forma e Grandezas e 

Medidas.Os conteúdos de cada bloco serão analisados e discutidos em outro 

capítulo específico.  

Os PCN´sforam e ainda são documentos muito importantes em nosso sistema 

de ensino, mesmo com a criação da BNCC, não deverão ser deixados de lado, 

servindo ainda como referência. 

 

 

2.2 - A Base Nacional Comum Curricular 

 

Há anos vem sendo discutido em nosso país a proposta de criar um currículo 

que seja comum para todas as regiões, com conteúdos essenciais que todos os 

estudantes têm o direito de acessar e se apropriar durante sua trajetória na 

Educação Básica.  

Uma das metas do Plano Nacional da Educação (PNE), que foi 

regulamentado em 2014, é a meta 7 que visa: 

 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB). E como estratégia, estabelecer e implantarmediante 
pactuaçãointerfederativa diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do 
ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e 
local.  (BRASIL, 2014) 

. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem sendo formulada desde 

então, com a participação coletiva de diferentes atores do contexto educacional: 

especialistas das áreas de conhecimento, gestores, professores da educação 

básica, estudantes e público em geral. 

Esse movimento está gerando diversas críticas e comentários, como 

menciona Alves: 
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O primeiro deles é questionar porque a referência a BNC se faz presente 
somente na “estratégia” referente ao ensino fundamental se o também tão 
lembrado Art. 26º da LDB diz que: “os currículos do ensino fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela”. (2014, p. 1475). 

 

Percebe-se que a formulação da BNCC esta acontecendo com vistas à 

cumprir uma meta,não pela importância ou necessidade do momento. Além disso, 

se sucede de forma rápida para conseguir cumprir o prazo estabelecido no PNE. 

Outra discussão que está ocorrendo nas escolas e nos cursos de 

Licenciaturas com críticas de “gestores e dirigentes de educação e escolas que 

apontam as ‘restrições do Ministério da Educação’ que ‘não permite’ uma proposição 

empoderada, flexível e criativa de seus currículos, organização e formas de ensino” 

(LIMA VERDE, 2015, p. 94). Fazendo uma breve leitura nas propostas da BNCC no 

site do Ministério da Educação, podemos perceber que esse argumento não é 

totalmente verdadeiro: 

 
A partir da Base, os mais de 2 milhões de professores continuarão podendo 
escolher os melhores caminhos de como ensinar e, também, quais outros 
elementos (a Parte Diversificada) precisam ser somados nesse processo de 
aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. Tudo isso respeitando a 
diversidade, as particularidades e os contextos de onde estão. (BRASIL, 
2015). 

 

Acreditamos que o processo de construção dos objetivos da BNCC não pode 

ser deixado para uma minoria. Devemos contribuir, pois será um documento 

primordial para a prática educativa em nosso país após sua aprovação. E “a defesa 

de uma base nacional comum para o currículo tem funcionado como uma das muitas 

promessas de dar qualidade à educação para diferentes grupos da sociedade” 

(MACEDO, 2014, p. 1537). 

A primeira versão da BNCC surgiu em julho de 2015 e entre os meses de 

setembro de 2015 à março de 2016 aconteceram diversas discussões entre os 

vários segmentos da sociedade com sugestões e ideias para reformular a proposta 

inicial. Em abril desse ano surgiu a segunda versão da proposta preliminar com 

alterações e complementação da inicial.  

A BNCC está dividida por grandes áreas que são: Área de Linguagens, Área 

de Ciências da Natureza, Área de Ciências Humanas, Área de Ensino Religioso e 
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Área da Matemática. Verifica-se que a Matemática ganha uma área específica, 

estabelecendo-se como ciência, deixando claro sua importância isoladamente, 

vendo também a complexidade de fazer uma aproximação com outras áreas pelas 

suas particularidades. Apesar disso, pede-se para não deixar de estabelecer 

conexões com as outras áreas e considerar a Matemática uma disciplina solitária 

como muitas vezes já é feito nas escolas. 

A segunda versão da BNCC (BRASIL, 2016) sugere que nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental na disciplina de Matemática amadureçam conceitos que já 

foram vivenciados pelos estudantes anteriormente. Espera-se que os alunos 

percebam que o que aprenderam até o momento já não é capaz de resolver os 

problemas que surgem, fazendo-se necessário conhecer novos conteúdos para 

atender as demandas sociais e científicas. 

Os objetivos de aprendizagem de Matemáticaestão organizados por unidades 

de conhecimento, do 6° ao 9° ano, que são: Geometria,Grandezas e Medidas, 

Estatística e Probabilidade,Números e Operações e Álgebra e Funções. 

No documento (BRASIL, 2016), a orientação para esse período do ensino 

fundamental é que se trabalhe com observação das figuras geométricas e, além 

disso,asua construção. Sugere-se que ao montar manualmente ou através de 

tecnologias digitais os alunos identifiquem propriedades e características e vejam a 

importância das figuras em diversas áreas de conhecimento, como nas Artes, 

Arquitetura e Engenharia. 

Acreditamos que os profissionais terão um desafio para se adaptar e cumprir 

os novos objetivostrazidosno documento. Outra preocupação se dá em torno dos 

livros didáticos que deverão ser elaborados com conteúdos que facilitem o 

cumprimento dos objetivos, e analisando também os PCN´s. Provavelmente deverá 

ser feito um estudo específico na BNCC para fazer a escolha dos conteúdos para os 

livros de cada ano do ensino fundamental, isso demorará algum tempo até os 

próprios autores de livros reorganizarem os conteúdos conforme sugere a BNCC. 

Mesmo assim, é um documento importante para que se siga um novo rumo 

na educação nacional, atualizado e pensado para contribuir e modificar a atual 

situação. Mudanças são sempre necessárias e tendo em vista que os PCN’s foram 

elaborados ainda no século passado, a BNCC torna-se importante para que as 

mudanças ocorram. Veremos adiante quais são as mudanças que ocorreram com a 

elaboração da BNCC em relação aos PCN’s. 



 

 

CAPÍTULO III - UMA LINHA DO TEMPO: CONFIGURAÇÃO DA GEOMETRIA 
COMO CAMPO DE ENSINO NO BRASIL 

 

Quando se elabora um plano de ensino, uma proposta curricular ou uma 

diretriz pedagógica norteadora para a educação, nas diversas esferas, os primeiros 

itens planejados são os objetivos educacionais (gerais) e os objetivos de ensino 

(específicos). É evidente que quando se planeja algo devemos saber aonde 

queremos chegar e, estabelecer objetivos é uma condição para alcançarmos aquilo 

que se almeja. Para o professor, os dois tipos de objetivos são essenciais, dado que 

orientam a ação pedagógica e ajudam na seleção dos meios adequados para a 

realização de seu trabalho. 

Parreiras (2008) considera que os objetivos gerais definem, em grandes 

linhas, perspectivas da prática educativa na sociedade brasileira, que serão depois 

convertidas em objetivos específicos de cada matéria de ensino, conforme os graus 

escolares e níveis de idade dos alunos.  

Os objetivos educacionais, segundo Targino (2009), são objetivos muito 

amplos, que englobam as pretensões formuladas por uma Nação ou Estado que 

traçam o perfil do homem que deseja formar. Esse tipo de objetivo, quando 

formulado pelo poder público, condiz com o que ele quer que os estudantes de seu 

país aprendam e o tipo de pensamento que produzem. Assim,dependendo da 

corrente teórica ideológica preponderante no momento de tempo/espaço eles tomam 

uma conotação diferenciada. 

Ainda como Targino afirma, 

[...] São mudanças esperadas como conseqüência da ação educativa nas 
pessoas e grupos sociais, nas instituições de âmbito mais largo 
responsáveis por políticas educacionais. Dizem respeito a um país, a um 
sistema ou a uma instituição etc. São objetivos que expressam princípios 
filosóficos e a ideologia social política adotada por aquele país ou por 
governantes, seus dirigentes. (2011, p.21). 

Parreiras (2008) também menciona que os objetivos gerais podem ser 

explicitados em três níveis de abrangência, do mais amplo ao mais específico: 

a) pelo sistema escolar, que expressa as finalidades educativas de acordo 
com ideais e valores dominantes na sociedade;  
b) pela escola, que estabelece princípios e diretrizes de orientação do 
trabalho escolar com base num plano pedagógico-didático que represente o 
consenso do corpo docente em relação à filosofia da educação e à prática 
escolar; (Projeto Político Pedagógico - PPP).  
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c) pelo professor, que concretiza no ensino da matéria a sua própria visão 
de educação e de sociedade(2008, p.-). 

Esses três níveis possuem uma maneira hierárquica onde o professor, ao 

elaborar seu plano de ensino, se baseia no PPP da escola e nas diretrizes 

pedagógicas, e esta, ao elaborar seu PPP, se baseia nas diretrizes pedagógicas do 

Estado. 

Já os objetivos de ensino, na maioria das vezes, se relacionam diretamente 

com o conteúdo que o professor irá trabalhar, pois em muitas ocasiões descreve um 

comportamento feito pelo aluno como consequência do conteúdo que aprendeu. 

Esse tipo de objetivo deve ser vinculado diretamente com os objetivos educacionais 

detalhando diversos caminhos a seguir para que estes sejam alcançados. 

Parreiras (2008) afirma que, além do conteúdo a ser trabalhado para atingir 

os objetivos educacionais em determinada área, os objetivos de ensino muitas vezes 

mostram procedimentos a seguir e especificam o conteúdo da avaliação além de 

selecionar as estratégias e os instrumentos mais adequados para avaliar o que 

pretende. Targino (2011) comenta que os objetivos de ensino traduzem em termos 

comportamentais o que antecipadamente a escola ou o professor desejam que seja 

construído pelos alunos em termos de conhecimento, habilidades e atitudes. 

Parreirasinfere que: 

 
Historicamente, os objetivos de ensino têm assumido diferentes formas de 
elaboração (tendo em vista as Tendências da Educação: Tradicional, 
Escolanovista e Tecnicista). A partir da década de 70 (após o modelo de 
desenvolvimento econômico de 1964) pôde-se perceber, no sistema 
educacional brasileiro, uma grande ênfase na proposta behaviorista de 
formulação de objetivos educativos, presente no modelo pedagógico 
tecnicista, objetivos estes, que possam ser previstos, observados, medidos 
e comparados. (2008. p.-) 

 

Acreditamos que analisar os objetivos, tanto educacionais quanto de ensino 

nos documentos já listados, é importante para sabermos como o ensino da 

geometria se delineou ao longo dos anos, pois podemos ter um panorama sobre a 

intencionalidade dada, o que se objetivava ao propor seu ensino aos estudantes.  

Por ser um assunto amplo, optamos por analisar primeiramente, os objetivos 

educacionais (gerais), delineando o que ocorre, as mudanças que aconteceram, no 

cenário dos acontecimentos políticos e sociais nas determinadas fases. 

Entendemos que para compreender como se configurou o ensino da 

geometria também é importante analisar os programas (conteúdos) e a metodologia 
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utilizada pelos professores nas diferentes fases do ensino, bem como, as 

orientações pedagógicas dos documentos oficiais. 

Para atender aos objetivos estabelecidos pelo sistema educacional, elenca-se 

os programas de ensino, escolhendo conteúdos específicos de cada disciplina, 

através dos quaisos objetivos serão atingidos. Sendo assim, um programa de ensino 

orienta sobre o que os professores precisam saber, o que as escolas precisam 

ensinar e o que será avaliado. 

Quando falamos em geometria, diversos assuntos relacionados coma área 

podem ser contempladosnos programas de ensino. Porém, cada assunto exige um 

nível de conhecimento por parte dos estudantes, e para decidir qual a melhor forma 

para que o ensino possa ocorrer, é necessário um planejamento articulado entre os 

professores da área e equipe pedagógica. Portanto a metodologia de ensino, 

também precisa ser eficiente para que tudo o que se planejou seja concretizado, 

pois, é o momento em que todo o processo é colocado em prática e, portanto deve 

ser pensado da melhor forma para evitar falhas. 

Com vistas em traçar o perfil do estudante que se deseja formar, elencamos a 

seguir os objetivos educacionais, os programas (conteúdos) e a metodologia da 

geometria nas diversas épocas e documentos  em duas fases, a primeira quando ela 

era disciplina e a segunda, quando passou a ser conteúdo da disciplina de 

matemática, transição essa explicitada no primeiro capítulo. 

Identificamos as principais fases conforme esquema: 

 

BNCC - 2016

PCN´s - 1998

Ensino Secundário- depois da Reforma Campos - 1930

Até o MMM - 1960

Ensino Secundário- antes da Reforma Campos  - 1837

Cursos militares - 1710
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3.1 - Dos cursos Militares ao Movimento da Matemática Moderna 

 

 

Os primeiros registros em que identificamos a presença da Geometria nos 

processos de escolarização em nosso país, referem-se aos Cursos Militares, que 

surgiram por volta de 1710. A Geometria começou a ser ensinada com o objetivo de 

prepará-los para as guerras, assim, esse conhecimento era específico de uma 

determinada profissão, sendo considerada uma disciplina isolada, tendo como pré-

requisito conhecimentos de aritmética.  

Os futuros militares precisavam de conhecimentos geométricos para poder 

acertar com mais precisão seus alvos. O conteúdo que era ensinado não 

apresentava nenhum rigor em sua metodologia, pois era totalmente especulativa e 

prática, com exemplos bem objetivos em situações que auxiliariam nas guerras. 

Conforme Valente (2007), não havia proposições geométricas e nenhuma 

preocupação com demonstrações de propriedades geométricas.  

Com o surgimento do ensino secundário e criação do Colégio Dom Pedro II 

em meados do século XIX, a geometria passou a ser ensinada nos cursos 

preparatórios para o ensino superior. Nesse período o ensino não era obrigatório e 

somente as classes mais favorecidas tinham acesso. 

 
Devido ao caráter preparatório que caracterizava a escolarização 
secundária, as matemáticas vão deixando de representar um saber técnico, 
específico das Academias Militares e vão passar a fazer parte da cultura 
escolar geral de formação do candidato ao ensino superior. (VALENTE, 
2007, p. 119). 

 

Aqui, percebe-se uma mudança nos objetivos educacionais da Geometria, 

ensinada para preparar o estudante para o ensino superior, tornando-se um 

conhecimento da cultura escolar geral. 

A partir da Reforma Campos, ocorrida em 1931, a Geometria passa a ser um 

conteúdo da nova disciplina chamada Matemática. Nesse período no Brasil, a 

industrialização passa a ganhar espaço em relação ao sistema agrário e se vê a 

necessidade de uma reforma educacional. O Governo concretizou a reforma, que 

era um anseio de toda a sociedade. Conforme Meneses (2007), a Reforma é feita 

para uniformizar o ensino, com outros objetivos além de preparar para o ensino 
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superior, como era feita até então. Buscava-se então, a formação do homem que 

atendesse a todos os grandes setores da atividade nacional.  

Valente (2004, p.23), afirma que Roxo, ao organizar a disciplina de 

Matemática, defendia que “a finalidade de Matemática no ensino secundário seria 

preparar o aluno para a vida, utilizando aplicações práticas, de modo a torná-lo um 

cidadão para viver com dignidade em uma sociedade democrática”. 

Com a reforma Capanema em 1942 a ideologia, segundo Ribeiro (1993), era 

voltada para o patriotismo e o nacionalismo. Quanto à matemática, Valente comenta 

que: 

 
Se a Reforma Francisco Campos expressou quais deveriam ser os 
conteúdos e a metodologia a ser empregada para a condução da nova 
disciplina Matemática, a Reforma Gustavo Capanema apenas elencou os 
conteúdos da disciplina que deveriam ser ensinados nas diferentes séries 
do ensino secundário. Com ela, a disciplina ganhou novas feições. A análise 
das coleções evidencia que a apropriação que os autores fizeram da nova 
reforma traduziu-se pela manutenção em separado dos ensinos de 
Aritmética, de Álgebra e de Geometria, mesmo que sob o manto de uma 
única disciplina chamada Matemática. (2004, p.6). 

 

Não houveram reformas oficiais até a proposição dos PCN’s, no final da 

década de 1990, mas o Brasil enfrentou duas profundas modificações em seus 

objetivos educacionais, mobilizadas por dois motivos: a Tendência Tecnicista e o 

Movimento da Matemática Moderna. 

A Tendência Tecnicista, introduzida pelo regime militar, objetivava formar 

estudantes com competências para o mundo do capital, como explicita Martins: 

 

Propõe tornar a escola mais eficiente e organizada, sua finalidade é 
preparar o aluno para o mercado de trabalho. Os conteúdos matemáticos 
são ensinados em passos sequenciais, onde o aluno aprende repetindo 
exercícios, com um ensino mecanizado com regras e técnicas sem 
fundamentar os procedimentos. Esta tendência não enfatiza a compreensão 
e análise dos conteúdos, apenas no desenvolvimento de atitudes e na 
memorização de conceitos, capacitando o aluno para resolver exercícios. 
Na Tendência Tecnicista não há preocupação em formar cidadãos 
conscientes e críticos, mas em indivíduos competentes para o mundo 
capitalista. (MARTINS, 2008, p. 18). 

 

Percebemos que com o tecnicismo, os alunos não precisavam refletir sobre o 

que estudavam, e sua forma de ensino era através da memorização de conceitos, 

como se fosse uma máquina num processo mecânico. Mudanças significativas 

acontecem com o MMM: 
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No final da década de 1950 e início de 1960, o ensino de Matemática em 
muitos países absorveu o MMM, que pretendia aproximar a Matemática 
trabalhada na escola básica com a Matemática produzida pelos 
pesquisadores da área. Os defensores da Matemática Moderna (MM) 
acreditavam que poderiam preparar pessoas que pudessem acompanhar e 
lidar com a tecnologia que estava emergindo. Dessa forma, as propostas 
veiculadas pelo MMM inseriram no currículo conteúdos matemáticos que 
até aquela época não faziam parte do programa escolar como, por exemplo, 
estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, topologia, transformações 
geométricas. (WIELEWSKI, 2008, p.2). 

 

A autora indica ainda que o MMM foi “oficializado” em alguns estados do 

Brasil por intermédio de grupos de professores de Matemática que foram 

constituídos entre as décadas de 1960 e 1980, sendo que uma característica comum 

a esses grupos era o interesse e a necessidade de mudar o ensino de Matemática 

desenvolvido na época. Ocupavam-se com o estudo e a divulgação da MM. 

De certa maneira, há um consenso de que uma das razões do abandono do 

ensino de Geometria seja o MMM, contrariado por alguns autores. Silva e Oliveira 

(2009), ao analisarem o material que compõe o Arquivo Pessoal do professor Sylvio 

Nepomuceno revelam que a contribuição do livro didático produzido por ele se 

diferencia, em certos aspectos, do livro tido como referência, no estado de São 

Paulo, durante o MMM e que, entre esses aspectos, destacam uma valorização do 

ensino da Geometria, que é apresentada em todas as séries da coleção, com 

propostas diferenciadas, contrariando o consenso de que uma das razões do 

abandono do ensino de Geometria seja o MMM. 

Porém, nessa pesquisa que desenvolvemos, não conseguimos elementos 

para aprofundar esse debate. Na bibliografia que levantamos, os conteúdos 

tradicionais da geometria não são evidenciados nos estudos sobre MMM.  

 

 

3.2 -  Programas e orientações pedagógicas 

 

 

Para o período dos Cursos Militares ao Movimento da Matemática Moderna 

(MMM), nossa inserção inicial se dá sobre estudos realizados em livros e manuais 

da época realizados por alguns autores estudados. 

Sobre livros didáticos, Valente (2004) salienta que o historiador de uma dada 

disciplina defronta-se com épocas em que a produção didática apresenta-seestável, 
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caracterizando bem uma vulgata escolar5. Mas, há momentos, impulsionados pelos 

mais diversos determinantes, em que “o historiador encontra produções que 

intentam dar origem a um novo modo de organização do ensino. O estudo desses 

novos manuais poderá revelar importantes elementos constituintes da trajetória de 

uma dada disciplina escolar” (p.173). Assim, é oportuno indicar que o estudo do livro 

escolar, historicamente, possibilita adensar o debate sobre “do que tratam na escola” 

nos diferentes tempos. 

Analisando o livro “Uma história da Matemática escolar no Brasil” de Wagner 

Valente (2007), nos cursos militares os conteúdos ensinados tratavam de: triângulos, 

paralelogramos, círculos, retas e assuntos que facilitariam a vida dos militares em 

combate. Quanto às escolhas dos conteúdos, os livros adotados representavam os 

programas de ensino. 

Quanto à metodologia, era bastante incentivada o uso da construção 

geométrica sem preocupação com o rigor matemático e “a sequência didática 

utilizada pelo autor incluía geralmente três passos: definição, explicação e exemplo 

numérico. Além disso, como ocorria na época, todo o livro contém pouquíssima 

notação matemática”. (VALENTE, 1999, p.29 apud MENESES, p.24). 

Quanto aos livros utilizados, temos dois com maior destaque, os livros de 

Alpoim e de Vilela Barbosa: 

 

Grande parte dos conceitos abordados nos livros de Alpoim era 
apresentado por meio do sistema de perguntas e respostas. A maioria deles 
era abordada de modo prático, isto é, o aluno tinha a oportunidade de 
aprender tais noções, por meio das noções geométricas. (MENESES, 2007, 
p.24). 

 

Os Livros de Vilela Barbosa foram adotados após os de Alpoim e com “nova 

metodologia com o uso de axioma, teorema, problema, corolário, escólio, solução, 

demonstração, hipótese e construção. Percebe-se um maior rigor matemático.” 

(MENESES, 2007, p.40). 

Com o ensino secundário temos alguns livros que se destacaram e foram 

utilizados antes da Reforma Francisco Campos. Nos Livros de Ottoni, “a linha 

                                                           

5Chervel (1990) aponta que “todos os manuais, ou quase todos, dizem a mesma coisa, ou quase isso, 
referente aos conceitos ensinados, a terminologia, a forma de tratar. O autor afirma que em cada 
época, o ensino dispensado pelos professores é, grosso modo, idêntico, para a área adotada, a 
coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimento, mesmo os exemplos 
utilizados ou os tipos de exercícios praticados são idênticos, com variações aproximadas” 
denominando este fenômeno de vulgata.  
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seguida era baseada na exploração da geometria formal, isto é, preocupava-se mais 

com o rigor do que com suas aplicações (MENESES, 2007, p. 46). 

Valente(2007, p. 120) afirma que em 1841, no Colégio Pedro II “fica 

estabelecida a sequência Aritmética-Álgebra-Geometria e como acontecia em outros 

países a geometria escolar vai se algebrizando e sendo colocada ao final dos 

estudos matemáticos. 

Já nos Livros Par Fic, últimos utilizados antes da Reforma Francisco Campos 

e escritos de forma separada, o tratamento dado ao ensino da geometria é 

meramente formal. 

 

Começa com as definições preliminares de alguns conceitos e com essas 
definições não tem nada que possa ser associado com a vida prática dos 
alunos. Geometria isolada e sem conexões com a álgebra e forma lógico-
dedutiva de apresentar os conceitos. (MENESES, 2007, p. 57). 

 

Instituídos no Colégio Dom Pedro II, os livros de Euclides Roxo sugerem a 

unificação da geometria com a aritmética e a álgebra surgindo uma nova disciplina, a 

matemática.  

 

Mesmo assim as questões que envolviam geometria seriam o carro-chefe 
para o funcionamento da nova disciplina. Devia-se manter vivo o caráter 
experimental e intuitivo e estar presente nas questões que tratassem do 
aprendizado dos alunos. Não haviam demonstrações dos teoremas, 
somente verificações materiais. (MENESES, 2007, p.79). 

 

Quanto aos programas do ensino secundário, Meneses (2007) afirma que era 

um programa já estabelecido e os professores tinham que seguir aquela linha de 

ensino, pois, ao final de cada ano os estudantes passavam por um exame já pré-

montado. Os exames eram bem estruturados contendo até demonstrações e com 

cálculos bem trabalhosos para serem realizados sem o uso de calculadora.  

A Geometria integrada na disciplina de Matemática inaugura uma época em 

que é tomada com menor detalhamento, haja visto que é tratada de forma mais 

geral, seguindo os contornos da Matemática. 

Com o MMM, se insere no programa escolar da Matemática  nas escolas 

brasileiras conteúdos como estruturas algébricas, teoria dos conjuntos, topologia e 

transformações geométricas, que não eram até então desenvolvidos. Segundo 

Wielewski (2008), o ideário que defendia a modernização do ensino teve que ser 

absorvido pelos professores, os quais tiveram que se adaptar a um novo roteiro de 
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conteúdos e de metodologias.  A autora indica ainda que se defendia, na época,  

uma unidade, ou seja, a existência de uma estrutura comum que pudesse ser 

trabalhada desde as sériesiniciais. Apresenta como exemplo a Teoria dos Conjuntos 

mencionada por Sangiorgi nas páginas 2 e 3 do seu livro Matemática Moderna para 

o Ensino Secundário: 

 
O que se deseja essencialmente com Modernos programas de Matemática 
... é modernizar a linguagem dos assuntos considerados imprescindíveis na 
formação do jovem estudante usando os conceitos de conjuntos e 
estruturas. [...] que o conceito de conjunto hoje universalmente empregado 
deve prevalecer na iniciação do estudante (OLIVEIRA, 2007, p. 142, apud 
WIELEWSKI, 2008, p.3). 

 

Sabemos, da literatura, que a MMM ficou também conhecida como sinônimo 

de Teoria dos Conjuntos, singularizando todo o processo. Hoje sabemos que o 

MMM fracassou no mundo todo, sendo o livro “O Fracasso da Matemática Moderna” 

de Morris Kline (1976) uma referência para esse diagnóstico. Mesmo assim, é 

importante considerarmos que um movimento da abrangência e importância como o 

da matemática moderna deixou marcas no ensino de matemática brasileiro por 

muito tempo. 

Segundo os PCN’s, muitas das ideias defendidas pelo MMM ainda 

permanecem presentes no ensino brasileiro de Matemática: “por exemplo, a 

insistência no trabalho com a linguagem da teoria dos conjuntos nas séries iniciais, a 

formalização precoce de conceitos, o predomínio absoluto da álgebra nas séries 

finais e as poucas aplicações práticas da Matemática no ensino fundamental” 

(BRASIL, 1998, p.21). 

 

3.3 - Objetivos educacionais, programas e metodologias: PCN´s  e BNCC 

 

Como já visto, após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em 1996, surgiram no Brasil os PCN´s. O documento apresenta os 

objetivos gerais para o Ensino Fundamental, e entre eles destacam-se: 

 

Utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, 
plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos 
e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 
Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 
utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 
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capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 
sua adequação. (BRASIL,1997, p. 7-8). 

 

Esses objetivos, apesar de destinarem-se para todas as disciplinas dos anos 

finais do Ensino Fundamental, possuem características que podem ser associadas 

diretamente com a matemática. No primeiro, define que os estudantes devem saber 

utilizar as diferentes linguagens, entre elas a matemática, para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias. O segundo objetivo instiga para que o aluno questione a 

realidade formulando problemas e tratando de resolvê- los de diversas maneiras. 

Observamos também que, no documento, os objetivos para o ensino da 

matemática se tornaram mais amplos se compararmos ao que vimos nos períodos 

anteriores. As finalidades do ensino de Matemática presente nos PCN´s, visando à 

construção da cidadania, indicam como objetivos do ensino fundamental levar o 

estudante a: 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas; 
Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 
realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, 
estatístico, combinatório, probabilístico); 
Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las 
e avaliá-las criticamente; 
Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 
dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 
Comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 
apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 
fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 
diferentes representações matemáticas; 
Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 
entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 
Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 
na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 
consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 
pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL, 1998, p. 47-48). 

 

O documento destacaaindaa relevância do ensino na área da geometria que 

“em função da demanda social incorporam, já no ensino fundamental, o estudo da 

probabilidade e da estatística e evidenciam a importância da geometria e das 

medidas para desenvolver as capacidades cognitivas fundamentais”.  (BRASIL, 

1998, p. 16).  
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Já a BNCC que teve sua formulação iniciada em 2015, após a aprovação do 

Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014, também possui objetivos gerais de 

formação da área de matemática nos anos finais do ensino fundamental: 

 
Usar conhecimentos matemáticos para compreender o mundo a sua volta; 
Desenvolver o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a 
capacidade para criar/ elaborar e resolver problemas; 
Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos 
presentes nas práticas sociais e culturais, sabendo selecionar, organizar e 
produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente 
Estabelecer relações entre conceitos matemáticos da Geometria, 
Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e Operações, 
Álgebra e Funções, bem como entre a Matemática e outras áreas do 
conhecimento; 
Comunicar-se matematicamente (interpretar, descrever, representar e 
argumentar), fazendo uso de diversas linguagens e estabelecendo relações 
entre elas e diferentes representações matemáticas; 
Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções, 
trabalhando coletivamente, respeitando o modo de pensar dos/as colegas e 
aprendendo com eles/as; 
Usar tecnologias digitais no trabalho com conceitos matemáticos nas 
praticas sócio científicas. (BRASIL, 2016, p. 254). 

 

Apesar de que na BNCC os objetivos estejam mais “enxutos”, notamos que 

eles não diferem dos objetivos que estão nos PCN´s.Para parâmetro, por exemplo: 

trabalhar coletivamente para buscar soluções, usar conhecimentos matemáticos 

para compreender o mundo a sua volta, comunicar-se matematicamente, 

estabelecer conexões entre os diversos campos da matemática, entre outros 

presentes em ambos documentos. Vemos que, mesmo após quase vinte anos, o 

novo documento não traz novidades em seus objetivos, praticamente repetindo o 

que está nos PCN´s.  

Temos ciência de que a BNCC é um documento ainda a ser implantado no 

Sistema Educacional Brasileiroe prevê o que se almeja com o ensino da geometria, 

porém não substituirá totalmente os PCN´s.  

Percebemos que ao longo do tempo, os objetivos para o ensino da geometria 

foram mudando de perspectiva. Inicialmente, relacionados ao uso da geometria na 

prática, deslocam-se para preparação do estudante para o mercado do trabalho 

(mundo capital), anunciam a necessidade de novas competências para acompanhar 

o despertar da tecnologia no mundo, se tornaram mais amplos para atender a uma 

formação dos estudantes para a cidadania e agora almejam novamente a 

preparação para o trabalho. 
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Sobre programas e orientações pedagógicas, antes da criação dos PCN’s não 

haviam documentos que norteassem a prática pedagógica e estabelesse um 

currículo para que os autores dos livros se baseassem ao elaborar o material 

didático. A partir da sua elaboração, o documento serviu de base para isso, servindo 

de referência para os autores, de forma que os estudantes de todas as regiões têm 

programas semelhantes. 

Com a criação dos PCN´s diferente de outros períodos, a geometria é 

separada em duas áreas, que são organizadas nos livros em capítulos 

diferentes(Espaço e Forma e Grandezas e Medidas). 

Na tabela abaixo apresentamos os objetivos específicos que constam nos 

PCN’spara o 3º e 4º Ciclo do Ensino Fundamental relacionados à Geometria: 

 

Tabela 2: Objetivos específicos para Geometria  

Visando o 
desenvolvimento: 

Terceiro ciclo (6º e 7º ano) Quarto ciclo (8º e 9º ano) 

Do pensamento 
geométrico, por 
meio da 
exploração de 
situações de 
aprendizagem 
que levem o 
aluno a: 
 

Resolver situações-problema de 
localização e deslocamento de 
pontos no espaço, reconhecendo nas 
noções de direção e sentido, de 
ângulo, de paralelismo e de 
perpendicularismo, elementos 
fundamentais para a constituição de 
sistemas de coordenadas 
cartesianas; 

Produzir e analisar transformações e 
ampliações/reduções de figuras 
geométricas planas, identificando seus 
elementos variantes e invariantes, 
desenvolvendo o conceito de congruência 
e semelhança; 

Estabelecer relações entre figuras 
espaciais e suas representações 
planas, envolvendo a observação das 
figuras sob diferentes pontos de 
vista, construindo e interpretando 
suas representações; 

Ampliar e aprofundar noções geométricas 
como incidência, paralelismo, 
perpendicularismo e ângulo para 
estabelecer relações, inclusive as 
métricas, em figuras bidimensionais e 
tridimensionais. 

Resolver situações-problema que 
envolvam figuras geométricas planas, 
utilizando procedimentos de 
decomposição e composição, 
transformação, ampliação e redução. 

Interpretar e representar a localização e o 
deslocamento de uma figura no plano 
cartesiano; 

Da competência 
métrica, por meio 
da exploração de 
situações de 
aprendizagem 
que levem o 
aluno a: 

Ampliar e construir noções de 
medida, pelo estudo de diferentes 
grandezas, a partir de sua utilização 
no contexto social e da análise de 
alguns dos problemas históricos que 
motivaram sua construção; 

Ampliar e construir noções de medida, 
pelo estudo de diferentes grandezas, 
utilizando dígitos significativos para 
representar as medidas, efetuar cálculos 
e aproximar resultados de acordo com o 
grau de precisão desejável; 

Resolver problemas que 
envolvam diferentes grandezas, 
selecionando unidades de medida e 
instrumentos adequados à precisão 
requerida. 

Obter e utilizar fórmulas para 
cálculo da área de superfícies planas e 
para cálculo de volumes de sólidos 
geométricos (prismas retos e 
composições desses prismas). 

Fonte:PCN’s ( BRASIL, 1998, p.64-65/81-82) 
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O delineamento dos objetivos específicos para os conteúdos de geometria 

nos indicam o caminho metodológico, e consequentemente, uma visão de 

construção do conhecimento. Vejamos um objetivo específico: 

Produzir e analisar transformações e ampliações/reduções de figuras 

geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, 

desenvolvendo o conceito de congruência e semelhança. 

Tal objetivo sugere diferentes ações do estudante: produzir, analisar, 

identificar, desenvolver o conceito, ou seja, indicam que o professor precisa, ao 

longo da aula, criar oportunidades para que o estudante desenvolva essas ações, 

para que desenvolva competências relacionadas a essas ações, que permitem ao 

estudante “usar conhecimentos matemáticos para compreender o mundo a sua 

volta”, como preconizam os objetivos gerais dos PCN’s. 

Para atingir os objetivos específicos das áreas de Espaço e Forma e 

Grandezas e Medidas, os PCN’s elencam os conteúdos que consideram 

necessários nos ciclos 3 e 4 do ensino fundamental (Apêndice 1 e 2). Os conteúdos 

vêm acompanhados com verbos, mostrando o que cada estudante precisa saber 

fazer ao aprender algum assunto relacionado à geometria, como o no conteúdo a 

seguir: 

“Identificação de diferentes planificações de alguns poliedros”(BRASIL, 

1998, p.72). Esse conteúdo pertence ao terceiro ciclo e aponta que os estudantes 

devem saber identificar as planificações dos poliedros e relaciona-se diretamente 

com o primeiro objetivo apresentado para a disciplina de matemática que é 

“identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta”, e também tem ligação com o objetivo específico 

para área de Espaço e Forma que é “resolver situações-problema que envolvam 

figuras geométricas planas, utilizando procedimentos de decomposição e 

composição, transformação, ampliação e redução.”  

Podemos ver que o conteúdo apresentado possui elo com os objetivos gerais 

e específicos, deixando claro desde o início o que se quer com o ensino da 

geometria, isso acontece com todos os conteúdos.  Outros verbos também bastante 

citados nos conteúdos são: transformar, representar, verificar, analisar, estabelecer, 

construir, compreender, calcular... Percebemos que os objetivos sempre se 

interligam com os conteúdos. 

Quanto ao objetivo específico para a área de Grandezas e Medidas: 
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 “Obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies planas e para 

cálculo de volumes de sólidos geométricos (prismas retos e composições desses 

prismas)”, (BRASIL, 1998, p.72) temos diversos itens nas tabelas referentes aos 

conteúdos, tratando de cálculo da área e volume de figuras geométricas planas e 

espaciais. 

Também encontramos orientações pedagógicas para a geometria diretas, 

como “se recomenda a utilizar no terceiro ciclo (6º e 7ª ano) a calculadora como 

recurso” (BRASIL, 1998, pg. 97). Também orienta a utilizar a régua e compasso e 

uso de outros instrumentos, como esquadro, transferidor na construção de figuras, 

estabelecendo-se a relação entre tais procedimentos e as propriedades geométricas. 

Na prática, cada professor escolhe e tem autonomia de escolher a  maneira 

de como trabalhar os conteúdos, porém com a adoção do livro didático geralmente 

segue-se a ordem apresentada nos livros que também deve seguir as orientações 

dos PCN’s. Quanto aos conteúdos no documento, está definido o que será 

trabalhado em cada ciclo do Ensino Fundamental, não definindo por anos, mas isso 

acontece automaticamente na elaboração dos livros didáticos pelos autores quando 

usam o documento de referência.  

Além de apresentar os conteúdos, o documento apresenta textos explicando 

de maneira geral a importância dos mesmos, sugerindo atividades, apontando 

maneiras de relacionar o conteúdo com o cotidiano do aluno, como por exemplo, a 

construção de maquetes, onde podem ser trabalhados diversos conceitos 

relacionando assuntos das duas áreas. 

O documento aponta que as atividades de Geometria são muito propícias 

para que o professor construa junto com seus alunos um caminho que a partir de 

experiências concretas leve-os a compreender a importância e a necessidade da 

prova para legitimar as hipóteses levantadas. Um exemplo disso é quando fala da 

prova formal de que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vale 

180º, feita por meio da decomposição e composição de um modelo material de um 

triângulo como mostra a figura 1. 
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Figura 1. Modos de decomposição de triângulos

 

Fonte: PCN,s (BRASIL, 1998, p. 127) 

 

Vemos no experimento que ao juntar os três ângulos internos de um triângulo, 

temos um ângulo raso, que mede 180º, fazendo assim uma demonstração prática, 

facilitando o entendimento dos estudantes. 

A orientação dos PCN´s é que, ao trabalhar Grandezas e Medidas, é 

necessário promover uma articulação entre diversos conteúdos matemáticos, 

através de problemas, de forma que a noção de número se amplia e se aplica as 

noções geométricas.Esse campo também possibilita uma integração entre a 

matemática e outras áreas do ensino fundamental, como ciências ou geografia, 

trabalhando a matemática no mundo físico e social. Ao estudar os conteúdos do 

bloco Espaço e Forma, o professor é convidado a instigar o aluno a analisar figuras, 

manusear e construir para poder perceber as relações que existem entre elas, 

sempre fazendo perguntas norteadoras, estimulando a reflexão. 

Ainda, como consta no documento, neste ciclo, os problemas de geometria 

oportunizam ao estudante ter seus primeiros contatos com a necessidade e as 

exigências estabelecidas para um raciocínio dedutivo. Também promove a busca da 

construção de argumentos plausíveis, que é fundamental para a compreensão das 

demonstrações. 

Quanto ao ensino de Geometria, os PCN’s (1998, p.51) consideram “os 

conceitos geométricos parte importante do currículo de Matemática, um campo fértil 

para trabalhar com situações-problemas”, destaca a importância das 

transformações geométricas de modo a permitir o desenvolvimento de habilidades 

de percepção espacial e como recurso para induzir de forma experimental a 

descoberta. 
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Analisando a BNCC, podemos ver que ela é mais compacta que os PCN´s, 

apresentando mais rapidamente os conteúdos e um pouco sobre os procedimentos 

metodológicos, não adentrando muito nas questões didáticas, diferente dos PCN’s 

que orientam como trabalhar os conteúdos. Acreditamos que isso ocorre um pouco 

em razão de que o documento não está separado por disciplinas como acontece nos 

PCN’s que possui uma parte específica para a Matemática. 

Os conteúdos na BNCC estão elencados como objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de matemática nas áreasde Geometria e grandezas e medidaspara 

os anos finais do Ensino Fundamental- Anos Finais (apêndices 3,4 e 5) 

Ao fazer uma análise dos objetivos de aprendizagem,percebemos que eles 

também iniciam com verbos determinando ações que devem ser feitas pelos 

estudantes após aprender algum conteúdo, e estes conteúdos também estão 

relacionados diretamente com os objetivos gerais para a matemática. 

O objetivo geral para a matemática presente na BNCC: “Comunicar-se 

matematicamente (interpretar, descrever, representar e argumentar), fazendo uso de 

diversas linguagens e estabelecendo relações entre elas e diferentes 

representações matemáticas;” (BRASIL, 2016, p. 407) pode ser relacionado 

diretamente com diversos conteúdos que estão nos objetivos de aprendizagem, 

principalmente relacionados ao reconhecimento e à construção de figuras utilizando 

instrumentos como compasso, régua e esquadro. 

Num dos objetivos para o 8º ano: “Construir, utilizando instrumentos de 

desenho ou “softwares” de geometria dinâmica, mediatriz de um segmento, bissetriz 

de um ângulo, ângulos notáveis(90°, 60°, 45°, 30°) e polígonos regulares, 

reconhecendo mediatriz de um segmento e bissetriz de um ângulo como lugares 

geométricos” (BRASIL, 2016, p. 407),podemos ligar esse objetivo ao objetivo geral 

para a matemática que trata da utilização de tecnologias digitais. 

Conforme consta no documento, 

 

O estudo de temas da unidade de conhecimento Geometria precisa ser 
visto como continuação e consolidação das aprendizagens anteriores, em 
especial em relação às construções geométricas com uso de materiais de 
desenho e/ou de tecnologias. (BRASIL, 2016, p. 403). 

 
A BNCC propõe um trabalho mais prático com a construção das figuras, 

deixando um pouco de lado a parte teórica com definições e axiomas. Aqui se 

percebe que a parte prática ensinada nos cursos militares volta a ser incentivada: 
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Não se trata de ensinar técnicas do desenho em perspectiva, mas da 
proposição de atividades que envolvem a construção com auxílio de 
instrumentos de desenho para construir esboços de representações de 
figuras espaciais no plano, aprimorando ainda mais a sua percepção visual. 
(BRASIL, 2016, p. 405). 

 

Quanto aos conteúdos, não houve mudanças significativas se compararmos 

com os PCN’s, a maior mudança é que já esta elencado quais conteúdos devem ser 

trabalhados em cada ano, mudando a ordem e maneira que esta organizado nos 

PCN´s. Também sugere o uso de softwares de geometria dinâmica para facilitar a 

compreensão de alguns conceitos, algo que nos PCN’s não era sugerido.Também 

percebemos que os objetivos da BNCC estão mais voltados para os conteúdos e 

para o saber fazer, diferente dos PCN´s que objetivavam a formação do cidadão em 

outros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Perpassando pela história da educação de nosso país podemos perceberas 

diferentes fases do ensino da Geometria, em vários aspectos. Nossa caminhada 

inicia no Brasil ainda Colônia de Portugal, quando a geometria era ensinada para um 

grupo seleto e pequeno de estudantes que ingressavam na carreira militar, até o 

ensino socializado para toda população, como na contemporaneidade, onde a 

geometria é conteúdo obrigatório da disciplina de matemática. 

Uma das fases em que o ensino da geometria sofreu grande influência pelo 

momento político que se estabelecia, foi durante o Brasil Colônia,em que o ensino 

militar era a prioridade da época.  

É importante considerarmos as reformas que ocorreram na Era Vargas, 

quando foi unificada com aritmética e álgebra, criando-se a disciplina de matemática. 

Na ditadura militar, tem-se um ensino mais voltado para apenas o saber fazer, sem 

questionamentos sobre os conteúdos ou expressões de ideias.No Movimento da 

Matemática Moderna, é explicita a busca por preparar os estudantes para o mundo 

das tecnologias. 

 Com a criação dos PCN’s, novas mudanças ocorrem.Um país democrático 

preconiza que seusestudantes tenham o direito de estudarparaalém da prática,para 

além de formar um operário do mundo capital.Nesse contexto, a geometria possui 

um papel importante, com objetivos de promover condiçõespara que o aluno possa 

ver e entender o mundo a sua volta de um modo mais crítico, agindo 

matematicamente. 

Na BNCC temos um olhar para o futuro, com a esperança de que as 

mudanças propostas em relação aos PCN’s não fiquem só no papel e  seja colocada 

em prática pelas escolas e professores de todo país. Ambos os documentos tem 

função importante no cenário educacional, principalmente na educação pública, com 

a complementação entre eles, ditando o rumo do ensino no Brasil para os próximos 

anos. 

Quanto às metodologias utilizadas, o ensino da geometria iniciou com teor 

totalmente prático com método dedutivo, passou por fases onde era ensinado de 
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maneira indutiva, com aspecto mais teórico, com preocupação com o rigor 

matemático através de axiomas, teoremas e demonstrações. Hoje temos que a 

geometria deve ser trabalhada na prática, com situações do dia a dia dos 

estudantes, mas sem deixar de lado a maneira dedutiva, mostrando o porquê das 

fórmulase as relações matemáticas na prática. 

Essa caminhada pela história nos mostrou que as mudanças na educação, 

como um todo, ocorrem acompanhando os movimentos políticos e sociais.Assim, 

verificamos que a matemática e a geometria acompanham historicamenteessas 

mudanças, que são influenciadas pelo modo de governo, que são também definidas, 

em certa medida,  por demandas do capital. 

No cenário em vivemos hoje (2016) no Brasil, olhar para essa história nos 

coloca com mais clareza os desafios que a educação, e em especial a educação 

matemática tem para promover uma sociedade mais justa e mais ética. A que ou a 

quem servirá o conhecimento da geometria? Quem continuará com acesso a um 

ensino de qualidade? Quem terá possibilidades de desenvolver competências para 

cidadania? Muitas são as inquietações para debater, o novo Ensino Médio, a Escola 

sem Partido, as reformas. Isso nos mostra que a presente pesquisa é inconclusa, 

pois a sociedade, a política, os interesses majoritários se movimentam... e no efeito 

dominó movimentam a educação, a matemática, a geometria..... é infinito! 

Também por isso consideramos o processo de pesquisa um momento de 

muitos aprendizados. Esse trabalho, especialmente, permitiu entender um pouco 

melhor a consolidação da Matemáticae da Geometria no Brasil, e suas múltiplas 

relações com a sociedade. Estudar a história, em qualquer que seja a área, é muito 

desafiador e desperta a curiosidade de conhecer como aconteceram os fatos, o que 

foi que marcou as épocas, o que levou às mudanças e as consequências das 

mesmas. 

Quando olhamos a linha do tempo, conseguimos ter uma noção muito maior 

do que acontecia na época e isso contribui para que, como professoras, analisemos 

o que foi estudado e possamos refletir a prática docente, quais as metodologias que 

queremos utilizar e como queremos que nossos alunos aprendam a geometria, e, 

principalmente, para que aprendam. 

A pesquisa desafiou a construção de conhecimentos importantes em relação 

à geometria, e, ainda que de forma inicial, compreender como se constituiu o campo 

de ensino da geometria no Brasil, objetivo do presente trabalho.
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1: 

 
Tabela 3: Conteúdos da área do Espaço e Forma no Ensino Fundamental, 

presentes no terceiro e quarto ciclo nos PCN´s (1998) 

Conteúdos 
por área 

Terceiro ciclo (6º e 7º 
ano) 

Quarto ciclo (8º e 9º ano) 

Espaço e 
Forma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Interpretação, a partir de 
situações-problema (leitura de 
plantas, croquis, mapas), da 
posição de pontos e de seus 
deslocamentos no plano, pelo 
estudo das representações em um 
sistema de coordenadas 
cartesianas. 

Resolução de situações-problema que 
envolvam a obtenção da mediatriz de um 
segmento, da bissetriz de um ângulo, de 
retas paralelas e perpendiculares e de 
alguns ângulos notáveis, fazendo uso de 
instrumentos como régua, compasso, 
esquadro e transferidor. 

Transformação de uma figura no 
plano por meio de reflexões, 
translações e rotações e 
identificação de medidas que 
permanecem invariantes nessas 
transformações (medidas dos 
lados, dos ângulos, da superfície). 

Representação de diferentes vistas (lateral, 
frontal e superior) de figuras tridimensionais 
e reconhecimento da figura representada 
por diferentes vistas. 

Composição e decomposição de 
figuras planas. 

Análise em poliedros da posição relativa de 
duas arestas (paralelas, perpendiculares, 
reversas) e de duas faces (paralelas 
perpendiculares). 

Identificação de diferentes 
planificações de alguns poliedros. 

Divisão de segmentos em partes 
proporcionais e construção de retas 
paralelas e retas perpendiculares com régua 
e compasso. 

Verificação de que a soma dos 
ângulos internos de um triângulo é 
180º. 

Estabelecimento da razão aproximada entre 
a medida do comprimento de uma 
circunferência e seu diâmetro. 

Ampliação e redução de figuras 
planas segundo uma razão e 
identificação dos elementos que 
não se alteram (medidas de 
ângulos) e dos que se modificam 
(medidas dos lados, do perímetro e 
da área). 

Identificação de ângulos congruentes, 
complementares e suplementares em feixes 
de retas paralelas cortadas por retas 
transversais. 

Quantificação e estabelecimento 
de relações entre o número de 
vértices, faces e arestas de 
prismas e de pirâmides, da relação 
desse número com o polígono da 
base e identificação de algumas 
propriedades, que caracterizam 
cada um desses sólidos, em 
função desses números. 

Desenvolvimento do conceito de 
congruência de figuras planas a partir de 
transformações (reflexões em retas, 
translações, rotações e composições 
destas), identificando as medidas 
invariantes (dos lados, dos ângulos, da 
superfície). 
 

Construção da noção de ângulo 
associada à idéia de mudança de 
direção e pelo seu reconhecimento 
em figuras planas. 

Verificação da validade da soma dos 
ângulos internos de um polígono convexo 
para os polígonos não-convexos. 
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 Classificação de figuras 
tridimensionais e bidimensionais, 
segundo critérios diversos, como: 
corpos redondos e poliedros; 
poliedros regulares e não-
regulares; prismas, pirâmides e 
outros poliedros; círculos, 
polígonos e outras figuras; número 
de lados dos polígonos; eixos de 
simetria de um polígono; 
paralelismo de lados, medidas de 
ângulos e de lados. 

Determinação da soma dos ângulos internos 
de um polígono convexo qualquer. 

Representação e interpretação do 
deslocamento de um ponto num plano 
cartesiano por um segmento de reta 
orientado 

Verificar propriedades de triângulos e 
quadriláteros pelo reconhecimento dos 
casos de congruência de triângulos. 

Identificação e construção das alturas, 
bissetrizes, medianas e mediatrizes de um 
triângulo utilizando régua e compasso. 

Secções de figuras tridimensionais por um 
plano e análise das figuras obtidas. 

Verificações experimentais e aplicações do 
teorema de Tales. 

Verificações experimentais, aplicações e 
demonstração do teorema de Pitágoras. 

Fonte: BRASIL, 1998, p.72-73 /88-89. 
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Apêndice 2: 

 

Tabela 4: Conteúdos da área de Grandezas e Medidas no Ensino fundamental, 

presentes no terceiro e quarto ciclos nos PCN´s (1998) 

Conteúdos 

por área 

Terceiro ciclo (6º e 7º ano) Quarto ciclo (8º e 9º ano) 

Grandezas e 

Medidas 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento de grandezas como 
comprimento, massa, capacidade, 
superfície, volume, ângulo, e 
identificação de unidades adequadas 
(padronizadas ou não) para medi-las, 
fazendo uso de terminologia própria. 

Estabelecimento da relação entre a medida 
da diagonal e a medida do lado de um 
quadrado e a relação entre as medidas do 
perímetro e do diâmetro de um círculo. 

Indicar o volume de um recipiente em 
forma de paralelepípedo retângulo 
pela contagem de cubos utilizados 
para preencher seu interior. 

Construção de procedimentos para o 
cálculo de áreas e perímetros de 
superfícies planas (limitadas por 
segmentos de reta e/ou arcos de 
circunferência). 

Utilização de instrumentos de 
medida, como régua, escalímetro, 
transferidor, esquadro, trena, 
relógios, cronômetros, balanças para 
fazer medições, selecionando os 
instrumentos e unidades de medida 
adequadas à precisão que se 
requerem, em função da situação-
problema. 

Análise das variações do perímetro e da 
área de um quadrado em relação à 
variação da medida do lado e construção 
dos gráficos cartesianos para representar 
essas interdependências 

Compreensão da noção de medida 
de superfície e de equivalência de 
figuras planas por meio da 
composição e decomposição de 
figuras. 

Cálculo da área da superfície total de 
alguns sólidos geométricos (prismas e 
cilindros). 
 

Cálculo da área de figuras planas 
pela decomposição e/ou composição 
em figuras de áreas conhecidas, ou 
por meio de estimativas. 

Cálculo da área de superfícies planas por 
meio da composição e decomposição de 
figuras e por aproximações. 

 Cálculo do volume de alguns prismas retos 
e composições destes. 

Fonte: BRASIL, 1998, p.73-74 /89-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

Apêndice 3: 

 

Tabela 5: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Matemática- 

Geometria para o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental na BNCC (2016) 

GEOMETRIA 

6º ANO 7º ANO 

Associar pares ordenados a pontos do plano 

cartesiano, considerando apenas o primeiro 

quadrante, preferencialmente vinculados a 

situações com algum significado para o/a 

estudante, como, por exemplo, para 

representar pontos de um desenho construído 

sobre o plano. 

Associar pares ordenados a pontos do plano 

cartesiano, representar triângulos e quadriláteros, 

conhecendo-se as coordenadas de seus vértices e 

realizar transformações nessas figuras a partir de 

multiplicação das coordenadas por um número 

inteiro. 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 

considerando lados, vértices e ângulos, e 

classificá-los em regulares e não regulares, 

tanto em suas representações no plano como 

em faces de poliedros. 

Construir circunferências, utilizando compasso, 

reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las 

para fazer composições artísticas e resolver 

problemas que envolvam objetos equidistantes. 

Identificar características dos quadriláteros, 

classificá-los em relação a lados e a ângulos e 

reconhecer a inclusão de classes entre eles. 

Por exemplo: todo quadrado é um retângulo, 

todo retângulo é um paralelogramo, todo 

quadrado é um losango, todo losango é um 

paralelogramo. 

Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria 

de translação, rotação e reflexão, usando 

instrumentos de desenho ou “softwares” de 

geometria dinâmica e vinculando o estudo a 

representações planas de obras de arte, elementos 

arquitetônicos, entre outros 

Construir figuras planas semelhantes em 

situações de ampliação e redução, com o uso 

de malhas quadriculadas, do plano cartesiano 

ou de tecnologias digitais, reconhecendo A 

Conservação dos ângulos e a 

proporcionalidade entre os lados 

correspondentes. 

 

Construir triângulos, usando régua e compasso, 

reconhecer condição de existência do triangulo 

quanto a medida dos lados e que a soma das 

medidas dos ângulos internos de um triangulo e 

180° e identificar o uso dessas figuras, por 

exemplo, em composições artísticas e em 

construção de estruturas estáticas, como a 

armação de madeira dos telhados, entre outros. 

Desenhar, usando instrumentos de desenho, 

representações de retas paralelas e 

perpendiculares, e utilizá-las em construções 

artísticas, desenhos em perspectiva, 

construção de quadriláteros, entre outros. 

Calcular medidas de ângulos internos de polígonos 

regulares, sem o uso de fórmulas e estabelecer 

relações entre ângulos internos e externos de 

polígonos, preferencialmente vinculadas a 

situações como na construção de mosaicos e de 

ladrilhamentos, na confecção de ferramentas e 

pecas mecânicas, entre outros. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 406-408. 
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Apêndice 4: 

 

Tabela 6: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Matemática- 

Geometria para o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental na BNCC (2016) 

GEOMETRIA 

 

8º ANO 9º ANO 

Reconhecer as condições necessárias e 

suficientes para obter triângulos congruentes e 

aplicar esse conhecimento em demonstrações 

simples, como de propriedades dos quadriláteros. 

Reconhecer arcos, ângulo central e ângulo inscrito na 

circunferência, utilizando os para estabelecer 

generalizações por experimentação, inclusive a 

relação entre eles, utilizando “softwares” de geometria 

dinâmica. 

Construir, utilizando instrumentos de desenho ou 

“softwares” de geometria dinâmica, mediatriz de 

um segmento, bissetriz de um ângulo, ângulos 

notáveis(90°, 60°, 45°, 30°) e polígonos regulares, 

reconhecendo mediatriz de um segmento e 

bissetriz de um ângulo como lugares geométricos. 

Reconhecer as condições necessárias e suficientes 

para obter triângulos semelhantes e utilizar a 

semelhança de triângulos para estabelecer as 

relações métricas no triangulo retângulo, incluindo o 

teorema de Pitágoras, recorrendo ao uso de 

“softwares” de geometria dinâmica e de 

demonstrações simples 

Reconhecer e construir figuras obtidas por 

composições de transformações geométricas 

(translação, reflexão e rotação), com o uso de 

materiais de desenho ou de “softwares” de 

geometria dinâmica. 

Compreender as relações entre os ângulos formados 

por retas paralelas cortadas por uma transversal, 

incluindo o uso de “softwares” de geometria dinâmica 

e aplicando esse conhecimento em demonstrações 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar o ponto médiode um segmento de reta e a 

distancia entre dois pontos quaisquer no plano 

cartesiano, sem o uso de fórmulas, utilizando esse 

conhecimento para calcular medidas de perímetros e 

áreas de figuras planas, entre outros. 

Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e 

aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em 

perspectiva. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 407-409. 
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Apêndice 5: 

 

Tabela 7: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Matemática- 
Grandezas e Medidas para o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental na BNCC (2016) 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

6º ANO 7º ANO 

Resolver e elaborar problemas que envolvam as 
grandezas massa, tempo, temperatura, 
comprimento, área (de triângulos e de 
retângulos), capacidade, volume (de sólidos 
formados por blocos retangulares), sem uso de 
fórmulas, inseridos, sempre que possível em 
contextos oriundos de situações reais e/ou 
relacionados a outras áreas do conhecimento. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 
medidas de grandezas (inclusive com a utilização 
de instrumentos, tais como régua, trena, 
transferidor), inseridos em contextos oriundos de 
situações cotidianas (como decidir a quantidade 
de tinta necessária para pintaras paredes da sala 
de aula) ou de outras áreas do conhecimento. 

Reconhecer abertura do ângulo como uma 
grandeza associada à figura geométrica e 
determinar medidas da abertura de ângulos, 
utilizando transferidor e/ou tecnologias digitais, 
discutindo seu uso na geometria e em situações 
reais. 

Resolver e elaborar problemas de cálculo de 
medida de volume de blocos retangulares, 
envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, 
decímetro cúbico e centímetro cúbico). 

Analisar e descrever mudanças que ocorrem nas 
medidas do perímetro e da área de um quadrado 
ao se ampliar ou reduzir igualmente as medidas 
de seus lados, para compreender que a medida 
do perímetro e proporcional a medida do lado, o 
que não ocorre com a medida da área. 

Resolver e elaborar problemas de cálculo de 
medida de área de figuras planas que podem ser 
decompostas por quadrados, retângulos e/ou 
triângulos, utilizando a equivalência entre áreas 
de figuras planas e estabelecer e compreender 
as expressões de calculo de medidas de área. 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medida do comprimento da circunferência, 
trabalhando com valores aproximados do numero 
PI. 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 412-414. 

 

 

Tabela 8: Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Matemática- 
Grandezas e Medidas para o 8º e 9º ano do Ensino Fundamental na BNCC (2016) 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

8º ANO 9º ANO 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de área de figuras geométricas, 
utilizando expressões de calculo de área 
(quadriláteros, triângulos e círculos), em 
situações como para determinar medida de 
terrenos, entre outros. 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de volumes de prismas e de cilindros 
retos, inclusive com uso de expressões de 
cálculo, em situações cotidianas, como 
determinar a potência do ar condicionado 
necessária para refrigerar um ambiente, entre 
outros. 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas do comprimento da circunferência e da 
área do círculo, trabalhando com valores 
aproximados do número PI. 

 

Fonte: BRASIL, 2016, p. 412-414. 
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