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INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) notou-se que, para boa parte dos alunos, inclusive para 

mim, os conteúdos pareciam abstratos e a linguagem matemática complexa. 

Todavia, nas disciplinas relacionadas à Geometria, percebeu-se que encontrava 

maior facilidade na apreensão dos conteúdos, possivelmente, pelo fato de que 

nessas disciplinas se fazia maior a utilização de representações visuais. 

Posteriormente, então como professora da Rede Estadual de Ensino do 

Paraná – nível Médio – houve uma reflexão sobre as dificuldades que os alunos 

apresentavam em Geometria. Deparou-se com a necessidade de encontrar recursos 

didáticos alternativos que pudessem auxiliá-los na superação de tais dificuldades. 

Dentre as possibilidades constatadas, no início do ano letivo de 2004, optou-

se pela utilização do software de desenho chamado Auto Cad1 na construção de 

conceitos de Geometria Espacial de Posição. Todavia, outros problemas foram 

detectados nesse novo processo de ensino devido a vários fatores; dentre eles, a 

necessidade do auxílio de um profissional da área de informática e a falta de 

experiência na utilização desse recurso como ferramenta de ensino. Precisou-se de 

uma adequação às possibilidades, mas o resultado não foi satisfatório, uma vez que 

perguntas como: “por que a intersecção de dois planos não pode ser um ponto?2”, 

continuaram a fazer parte das aulas. Esta experiência mostrou-se uma importante 

                                                 
1 CAD - Computer Aided Design, ou desenho auxiliado por computador, é o nome que se dá a 
softwares utilizados em projetos e desenhos técnicos. 
2 No Ensino Médio consideramos apenas o espaço tridimensional. 
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reflexão sobre as dificuldades com as quais os professores enfrentam ao ensinar 

Geometria. 

No Curso de Especialização para Professores de Matemática, concluído em 

2005 na UFPR, realizou-se uma pesquisa sobre as possibilidades de utilização do 

software Poly para o ensino de Poliedros. Esta pesquisa permitiu o contato com 

trabalhos que versam sobre as dificuldades enfrentadas no processo de ensino e 

aprendizagem de Geometria, e sobre a necessidade de uma formação continuada, 

para que professores pudessem utilizar novas tecnologias, como ferramentas de 

ensino, em suas aulas. Os trabalhos estudados foram Pavanello (1989) e Pereira 

(2001). Por meio de estudo documental, encontrou-se em Pereira (p. 57) a afirmação 

de que o abandono do ensino da Geometria pode estar associado aos seguintes 

fatores: 

• Problemas com a formação do professor; 

• Omissão da Geometria nos livros didáticos; 

• Lacunas deixadas pelo Movimento da Matemática Moderna. 

Nesse mesmo ano, ao ingressar no programa de pós-graduação em 

Educação da mesma universidade – PPGE/UFPR, obteve-se contato com as idéias 

de outros autores, o que fez aumentar o nível de reflexão sobre os problemas 

iniciais.  

Dentre esses autores, pode-se citar Freudenthal e as idéias contidas no livro 

Revisiting Mathematics Education (1991). Neste trabalho, localizou-se um 

comentário do autor de que os professores recém formados são os responsáveis por 

atualizar os colégios com suas novas práticas e seu entusiasmo ao ensinar, fato que 

não é comum em outras profissões. Tais características da profissão, propiciaram 

uma reflexão sobre o processo de minha formação. Pode-se afirmar que, durante o 

período acadêmico, foram poucos os professores que exerciam uma prática criativa 

e/ou inovadora. Quanto ao uso de Tecnologias da Informação (TIC’S) no ensino, por 

exemplo, não houve utilização e pouco se comentava sobre tal prática. Em sua 

dissertação de mestrado, Rolkouski (2002) corrobora com esta afirmação.  

Embora não se possa creditar todo o sucesso ou fracasso do ensino de 

Geometria à formação inicial, parece razoável que, estudar a formação acadêmica 

de futuros professores de Matemática, particularmente em Geometria, possa auxiliar 

na compreensão da prática do professor de Matemática.  
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Acompanhando resultados de pesquisas, em que os professores reproduzem 

em sala o mesmo perfil didático de aulas que tiveram durante sua formação, 

deparou-se com a necessidade de mudança da atual prática pedagógica de 

conteúdos matemáticos no ensino das disciplinas específicas. Mas, por onde 

começar? Talvez o movimento de mudança já tivesse começado na Universidade 

Federal do Paraná. 

Desde abril de 2004, um grupo de professores do Departamento de 

Matemática, de Desenho, de Planejamento e Administração Escolar e de Teoria e 

Prática de Ensino, fizeram parte de uma comissão que se reuniu vinte e cinco vezes 

durante quatorze meses, para estudar propostas de reformulação dos cursos de 

Licenciatura em Matemática. Em algumas reuniões, professores de outras 

universidades foram convidados para dar suas contribuições.  

Nesse momento de reforma, pode-se verificar, por meio das atas de reuniões 

para reformulação do curso de Matemática da UFPR, a preocupação dos 

professores do curso com a formação de seus alunos. Muitas modificações 

curriculares foram feitas, novas disciplinas foram criadas e tornaram-se parte do 

currículo desde o início de 2006. Dentre estas novas disciplinas estão: Geometria 

Dinâmica, Matemática no Ensino Fundamental, Matemática no Ensino Médio e 

Geometria no Ensino Fundamental e Médio.  

Em meio a outros relatos, encontra-se nas gravações de áudio dessas 

reuniões, o depoimento de um professor que propôs a criação da disciplina de 

Informática e Educação Matemática. Discussões como as que se seguiram a esta 

proposta apontam para uma mudança de atitude dos professores envolvidos com 

relação à introdução da informática no ensino de Geometria para futuros 

professores, bem como desvelam concepções sobre formação de professores.  

Sobre as disciplinas relacionadas à Geometria, algo importante para esta 

pesquisa é a justificativa dos professores que optaram por fazer com que a 

disciplina, Elementos de Geometria, passasse a ser ministrada por professores do 

Departamento de Matemática e não mais do Departamento de Desenho. Sendo 

ministrada por um professor do Departamento de Matemática, é possível que tal 

disciplina passe a ter um caráter mais algébrico, formal. 

Preocupa-se inicialmente com a capacitação em Geometria, e com a 

capacitação dos futuros professores para o ensino de Geometria, e posteriormente, 
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aproveitando o momento pelo qual atravessava a Universidade Federal do Paraná, 

passou-se a um questionamento sobre quais seriam as concepções de Geometria 

que os professores de Licenciatura em Matemática possuíam. Tais inquietações e 

questionamentos foram decisivos na construção e delimitação do foco da pesquisa. 

Dado o problema de pesquisa - investigar e compreender as concepções 

sobre Geometria, explicitadas por professores de Licenciatura em Matemática da 

UFPR em momento de reformulação curricular – primeiramente procurou-se alguns 

trabalhos que falam sobre concepções e têm relação com a Educação Matemática.  

Por meio do estudo desses trabalhos, pode-se compreender a especificidade de 

pesquisas sobre concepções, fato importante para que pudesse compreender a 

problemática relativa ao objeto desse estudo, bem como delinear a metodologia 

adotada na coleta de dados e no tratamento desses dados. 

A etapa seguinte consistiu em estudar as transformações que estão 

ocorrendo no curso de Matemática relacionadas à Geometria, mudanças estas, 

decorrentes da reformulação curricular do curso de Matemática.  

Em seguida, houve coleta de dados por meio de entrevistas com três 

professores que atuam no curso de Licenciatura em Matemática da UFPR.  Por 

decisão da banca de qualificação, estas entrevistas não foram utilizadas, pois, não 

caracterizavam a fonte de dados mais importantes para a pesquisa. Além disso, as 

entrevistas foram realizadas somente em dezembro de 2006, cerca de 15 meses 

após o término das reuniões de reformulação curricular. Sendo assim, tais 

concepções não seriam, necessariamente, as presentes no momento de 

reformulação curricular. 

Seguindo a sugestão da referida banca, estudou-se as atas das reuniões de 

reformulação curricular, com o intuito de verificar em quais reuniões foram tratados 

os assuntos relacionados à Geometria. No passo seguinte ouviram-se as gravações 

de áudio de todas as reuniões e transcreveram-se os trechos de diálogos em que se 

discutiam assuntos, conteúdos ou disciplinas relacionadas à Geometria.  

Em uma análise inicial dos dados obtidos, procurou-se compreender e 

apresentar as concepções ligadas à Geometria, presentes nos discursos dos 

professores em discussão a respeito da reformulação curricular do curso de 

Licenciatura em Matemática da UFPR. 
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A transcrição dos diálogos encontra-se na segunda parte do trabalho e foi 

chamada de (re) constituição de fontes.  

Finalmente, nas considerações finais, procurou-se explicitar algumas 

compreensões sobre concepções de Geometria possíveis. 
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é investigar, explicitar e compreender as 

concepções de professores do curso de Licenciatura em Matemática sobre o ensino 

e a aprendizagem de Geometria na formação de professores de Matemática, 

desvelados em um momento de reformulação curricular. 

Com vistas a atingir este objetivo maior, percorre-se caminhos que levam a 

compreender: 

• a importância de saber Geometria sob o ponto de vista do professor que é 

responsável pela formação em Geometria do futuro professor de Matemática; 

• os aspectos da Geometria  que são priorizados ao ensinar; 

• se os professores responsáveis pela formação em Geometria dos futuros 

professores de matemática, preocupam-se em capacitar estes professores 

para ensinar Geometria; 

• que papel exerce a Geometria no universo das disciplinas da Licenciatura em 

Matemática da UFPR e os objetivos que se pretende alcançar com o seu 

ensino. 

Além dos objetivos apontados anteriormente, por estar dividido em duas 

partes: uma que trata de estudo sobre concepções e outra que faz a (re) constituição 

de fontes (processo de reformulação curricular do curso de Matemática da UFPR), 

acredita-se que este trabalho também cumpra as seguintes finalidades: 

• ser objeto de estudo de futuras pesquisas sobre Geometria; 

• propiciar reflexões ao se trabalhar questões curriculares, na formação de 

professores de Matemática, principalmente no que diz respeito à Geometria. 
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PARTE 1 -  SOBRE CONCEPÇÕES 

 

Esta primeira parte da pesquisa, composta pelos capítulos 1 a 4, consiste em 

um estudo sobre concepções. Os capítulos 1 e 2 utilizaram-se de fontes históricas, 

de pesquisas empíricas ou documentais, de autores da área da Educação 

Matemática que desenvolveram pesquisas sobre concepções.  

O terceiro capítulo visa a apresentar ao leitor características metodológicas da 

realização da pesquisa, a abordagem utilizada, os sujeitos, possíveis instrumentos 

de coleta de dados, entre outros. 

No quarto capítulo, são apresentadas algumas compreensões iniciais sobre 

os dados coletados, com vistas ao referencial estudado e apresentado nos capítulos 

iniciais. 
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1 PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA QUE TRATAM DE 

CONCEPÇÕES 

 

Este capítulo tem a pretensão de se constituir naquilo que é denominado de 

estado da arte. Parece-me que “estados da arte” acabam por se tornar irrelevantes 

quando da apresentação escrita da pesquisa. Por outro lado, acredito que, 

sobretudo em um trabalho acadêmico a nível de mestrado como esse, há uma 

finalidade didática. Dessa maneira, esse estado da arte tem como objetivo 

apresentar um pouco do meu percurso como pesquisadora em formação, ou seja, as 

primeiras fontes consultadas. Além disso, faz-se um esforço no sentido de constituir 

uma certa tipologia dos trabalhos que versam sobre concepções, esperando que, 

seja útil a outros pesquisadores. 

Importante ressaltar que a descrição das pesquisas tem como objetivo 

apresentar ao leitor o que fazem e de que modo o fazem, aqueles que pesquisam o 

tema, concepções em Educação Matemática. Essas leituras orientaram a escolha e 

construção da metodologia utilizada na coleta de dados do trabalho.  

Dentre os autores que se dedicaram, ou se dedicam a esse tema, destaca-se: 

Alba Gonzales Thompson, João Pedro da Ponte, Antonio Vicente Marafioti Garnica, 

Déa Nunes Fernandes, Helena Noronha Cury, Jonei Cerqueira Barbosa, Letícia 

Maria Cordeiro de Campos Giani, Maria Regina Gomes da Silva, Manuel Barrantes e 

Lorenzo J. Blanco. Em seguida, evidencio alguns trabalhos orientados por Ana Lúcia 

Manrique, que desenvolveu uma pesquisa em Psicologia relacionada à Educação 

Matemática. 

Neste momento, procura-se descrever de forma sistemática e em ordem 
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cronológica, as características de trabalhos (brasileiros ou não) em Educação 

Matemática sobre concepções, seus sujeitos, o processo e os instrumentos 

utilizados na coleta de dados e os processos de análise dos dados coletados. Para 

tanto, apresenta-se o estudo de alguns artigos, dissertações e teses da área de 

Educação Matemática que têm como uma de suas palavras-chave ‘concepções’. 

 

 

Alba Gonzales Thompson 

 

Em 1982, Alba Gonzales Thompson defende sua tese de doutorado na 

Universidade da Geórgia, orientada pelo professor Thomas J. Conney, intitulada 

‘Teachers’ conceptions of mathematics and mathematics teaching: Three case 

studies (Concepções de professores sobre matemática e ensino da matemática: 

Três estudos de caso). No Brasil esta tese foi divulgada em formato de artigo 

publicado somente3 em 1997, com o título: A relação entre concepções de 

matemática e de ensino de matemática de professores na prática pedagógica. Neste 

artigo, Thompson descreve a investigação que realizou sobre as concepções de 

Matemática e de ensino de Matemática, sustentadas por três professoras do quarto 

ciclo do ensino fundamental (o critério para escolha das professoras era ter mais de 

três anos de experiência ensinando matemática neste nível). O objetivo de sua 

pesquisa era examinar a relação entre as concepções manifestadas pelas 

professoras e suas práticas pedagógicas. 

A metodologia da pesquisa consistiu na observação diária do comportamento 

de cada professora enquanto ministrava aula. Esse processo teve a duração de 4 

semanas. Após a segunda semana, também utilizou entrevistas baseadas em 

observações em sala, como instrumentos de pesquisa.  

Thompson apresenta no artigo “um resumo das concepções de matemática e 

de ensino de matemática de cada professora, com uma discussão das relações 

entre as visões professadas pelas professoras e seu comportamento docente” 

(1997, p.17). 

                                                 
3 Artigo publicado originalmente em inglês na revista Educational Studies in Mathematics 15, em 
1984, p. 105-127. 
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Em uma breve reflexão afirma: 

Os estudos de caso mostraram que, além das diferenças na integração das 
concepções de matemática das professoras, elas diferiram no grau de 
conscientização das relações entre suas crenças e sua prática, no efeito de suas 
ações sobre os estudantes e nas dificuldades e sutilezas do conteúdo. (p. 38) 

Na conclusão de seu artigo afirma que 

as concepções das professoras não estavam relacionadas, de uma maneira 
simples, com suas decisões e comportamento pedagógico. Ao contrário, a relação 
é complexa. Muitos fatores parecem interagir com as concepções de Matemática 
dos professores e com seu ensino, afetando suas decisões e comportamento, 
incluindo crenças sobre o ensino, que não são específicas do ensino da 
Matemática.  

Em particular, a consistência observada entre as concepções de Matemática 
professadas pelas professoras e o modo pelo qual elas tipicamente apresentam o 
conteúdo, sugere fortemente que as visões, crenças e preferências dos 
professores sobre a matemática influem sobre sua prática docente. (p. 39 e 40) 

Ainda faz algumas sugestões para pesquisas futuras e recomendações para a 

coleta de dados, o manuseio das informações e as análises. A seguir algumas das 

sugestões de pesquisa apresentadas pela autora: 

• Estudos para examinar a estabilidade das concepções de matemática e de 

ensino de matemática dos professores, em diferentes níveis de ensino, em 

relação ao conteúdo estudado e devido a aptidão acadêmica dos estudantes. 

• Investigar se as diferentes concepções dos professores têm ou não efeito 

sobre as concepções de seus alunos e se as diferentes concepções dos 

professores têm algum efeito no desempenho e atitudes dos estudantes. 

(THOMPSON, 1997) 

 

 

João Pedro da Ponte  

 

Em 1992, Ponte publica o artigo intitulado Concepções dos Professores de 

Matemática e Processos de Formação. Trata-se de um trabalho teórico no qual o 

autor baseia-se em pesquisas, experimentais ou não, de outros autores. 
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As questões que Ponte procura responder neste artigo são:  

Como os professores de matemática vêem a Matemática e o modo como se 
aprende Matemática? Qual a relação entre as suas concepções e as dos seus 
alunos? Que sentido faz falar de concepções, distinguindo-as de outros elementos 
do conhecimento, como por exemplo, das crenças? Qual a relação entre as 
concepções e as práticas? Qual a dinâmica das concepções, ou seja, como é que 
estas se formam e como é que mudam? Qual o papel que nestas mudanças 
podem ter os processos de formação? (PONTE, 1992, p. 185-239) 

Acredito que o autor usa essas questões para despertar o interesse do leitor, 

visto que são questões complexas que não se encerram ou são resolvidas por meio 

de suas argumentações.  

Ponte inicia o artigo alertando para as dificuldades de se pesquisar 

concepções. Em seguida, como tentativa de resposta às questões expostas 

anteriormente, demonstra que existem relações entre conhecimento, saber, crenças 

e concepções; relações estas que nos são apresentadas metaforicamente.  

O autor dedica um tópico do artigo para tratar das diferenças entre os tipos de 

conhecimento: o científico (formalizado, demonstrável), o profissional (prático, 

gerado por experiências acumuladas) e o comum (baseado em crenças). “As 

concepções podem ser vistas neste contexto como o pano de fundo organizador dos 

conceitos.” (p. 185-239) A partir desta diferenciação, pode-se, usando suas palavras, 

caracterizar as crenças: 

Podemos ver as crenças como uma parte do conhecimento relativamente ‛pouco 
elaborada’, em vez de ver como dois domínios distintos. Nas crenças predomina a 
elaboração mais ou menos fantasista e a falta de confrontação com a realidade 
empírica. No conhecimento mais elaborado de natureza prática predominariam os 
aspectos experienciais. No conhecimento de natureza teórica predominaria a 
argumentação racional. (p. 187-239)  

Na seqüência, discorre sobre o saber matemático, suas características 

fundamentais, os elementos construtivos desse conhecimento. Em seguida, aponta 

e comenta algumas concepções clássicas sobre o conhecimento matemático: 

• O cálculo é a parte mais substancial da Matemática, a mais acessível e 

fundamental; 

• A Matemática consiste essencialmente na demonstração de proposições a 

partir de sistemas de axiomas mais ou menos arbitrários, perspectiva em que 

se reconhece a influência direta do formalismo;  
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• A Matemática representaria o domínio do rigor absoluto, da perfeição total. 

Nela não haveria lugar para erros, dúvidas, hesitações ou incertezas. (p.187-

239) 

Ao falar de concepções sobre a Matemática, o autor utiliza os resultados do 

trabalho de Alba Gonzales Thompson, citado anteriormente. Com base nas 

pesquisas4 de Ernest5 (1988), Lerman (1983), Perry-Copes (1970, 1979) e Skemp6 

(1978), afirma: 

A ideia geral que se retira destes estudos é que os professores tendem para uma 
visão absolutista e instrumental da Matemática, considerando-a como uma 
acumulação de factos, regras, procedimentos e teoremas. No entanto, alguns 
professores, destacando-se do conjunto, assumem uma concepção dinâmica, 
encarando a Matemática como um domínio em evolução, conduzido por 
problemas, e sujeito ele próprio a revisões mais ou menos significativas. (1992, 
p.187-239) 

  Ponte finaliza seu artigo falando sobre a importância e sobre as dificuldades 

metodológicas de pesquisas sobre concepções de professores.  

 

 

Maria Regina Gomes da Silva 

 

Em 1993, Maria Regina Gomes da Silva defende sua dissertação na 

Universidade Estadual Paulista – UNESP Rio Claro – orientada pelo Prof. Dr. 

Roberto Ribeiro Baldino, intitulada Concepções Didático-Pedagógicas em 

Matemática e seu Funcionamento na sala de aula de Matemática. 

Tal pesquisa visa a investigar o  

conjunto de concepções que norteiam a metodologia aplicada pelo professor-
pesquisador em Matemática na sala de aula ou ainda, [...] explicitar as 
negociações que ocorrem entre professor e alunos ao redor do conteúdo 
matemático. (SILVA, 1993, p. 98) 

No primeiro capítulo, a autora apresenta observações, angústias e 

                                                 
4 Ponte cita os autores, porém não os referencia, o que impossibilitou a identificação correta.  
5 ERNEST, P. The impact of beliefs on the teaching of Mathematics. Artigo preparado para o 
ICME VI, 1988,Budapeste, Hungria. 
6 SKEMP, R. R. Relational understanding and instrumental understanding. Arithmetic Teacher 
26, p. 9-15, 1978. 
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perplexidades que foram construídas desde quando era aluna, passando pelo 

período em que trabalhou como professora do ensino público, particular e professora 

universitária, até chegar ao período que atua como aluna do programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática. Tal desconforto deu origem as perguntas 

geradoras: “as concepções didático-pedagógicas do professor-pesquisador em 

Matemática relacionam-se com seu fazer em sala de aula? Em que sentido?; Filiam-

se à concepções oriundas de sua prática científica? Quais?” (p. 15) 

O segundo capítulo consiste em uma revisão da literatura. A autora faz um 

resumo detalhado das pesquisas realizadas pelos seguintes autores: Young7 (1981), 

Thompson (1984), Guimarães8 (1988), Carvalho9 (1989), Maqsud e Khalinque10 

(1991) e Seeger11 (1991). A partir do referencial apresentado, a autora tece críticas 

ao modelo tradicional de ensino. Ainda neste capítulo, Silva tem a preocupação de 

esclarecer o significado do termo concepção recorrendo a diversos autores. 

No terceiro capítulo é feita a caracterização dos sujeitos da pesquisa. Os 

escolhidos foram seis professores com “efetiva vivência (experiência) em pesquisa 

matemática e ligados ao cotidiano da sala de aula enquanto docentes.” (p. 100). Tais 

professores atuavam nos Departamentos de Matemática de distintas faculdades e 

ministravam a disciplina de “Cálculo”, naquele momento. As justificativas para a 

escolha do conteúdo específico “taxas de variação” foram pessoais. 

Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: entrevista semi-estruturada 

e observação das suas aulas. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, gravadas e transcritas, 

tiveram duração média de 40 minutos e pretendiam averiguar:  

                                                 
7 YOUNG, R. E. A study of teacher epistemologies. In: The Austratian Journal of Education, v. 25, 
n.2, 1981.   
8 GUIMARÃES, H. M. A. da C. Ensinar Matemática: concepções e práticas. Dissertação de 
Mestrado em Educação. Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, 1988. 290p. 
9 CARVALHO, D. L. A concepção do professor também se transforma. Dissertação de Mestrado 
em Educação Matemática. Volume Delta. UNESP, Rio Claro, 1992. 212p. 
10 MAQSUD, M. & KHALINQUE, C. M. Relationships of some sociopersonal factors to mathematics 
achievement of secondary school and university students in Bophuthatswana. In: Educational 
Studies in Mathematics, v. 22, 1991. p. 377-390. 
11 SEEGER, F. Interaction and Knowledge in Mathematics Education. In: Recherches em Didactique 
des Mathématiques, v. 11, n. 23. Grenoble: Editions La Pensée Sauvage, 1991. p. 125-166.  
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• características do trabalho de pesquisa (mestrado, doutorado) que os sujeitos 

realizaram; 

• o que o sujeito pensa do conteúdo matemático escolhido (taxas de variação); 

• o grau de liberdade que o sujeito concederia à pesquisadora no processo de 

investigação. 

As observações feitas em sala de aula procuravam confrontar o discurso 

observado na entrevista com sua prática em sala de aula e 

saber como o conteúdo específico ‘taxa de variação’ funciona para distinguir 
promocionalmente os alunos; qual a relação entre a aula e a prova no que tange 
ao conteúdo específico; que relação há entre o sucesso global do aluno e sucesso 
no domínio desse conteúdo. (p. 107) 

Em análise das entrevistas, a autora dividiu as respostas entre as que se 

referem ao conteúdo escolhido e as que se referem ao “fazer pesquisa do professor 

de matemática.” (p. 110) 

As anotações obtidas em observação em sala de aula foram divididas em 

grupos, que permitiram a interpretação do discurso e da prática. Após evidenciar 

convergências, a autora faz uma síntese de sua compreensão sobre os dados 

coletados. 

No quarto e quinto capítulos, Silva por meio de recortes das falas dos sujeitos, 

apresenta aspectos pertinentes ao objetivo da pesquisa que são analisados, 

interpretados e categorizados. 

 

 

Helena Noronha Cury 

 

Em 1994, Helena Noronha Cury defende sua tese de doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do Dr. Juan José Mouriño 

Mosquera, intitulada As Concepções de Matemática dos professores e suas formas 

de considerar os erros dos alunos. Neste trabalho a autora tem como objetivo 

“analisar as relações entre as concepções de Matemática assumidas pelos 

professores e suas formas de considerarem os erros dos alunos”. Suas perguntas 

norteadoras foram: “Quais as concepções sobre Matemática que prevalecem entre 
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os professores? Quais as relações entre as concepções dos professores e as formas 

de considerarem os erros dos alunos? Como se apresentam as incoerências entre 

as práticas dos professores, suas concepções e suas formas de considerarem os 

erros? (CURY, 1994, p.10) 

Por meio das perguntas acima citadas, percebe-se que um dos objetivos de 

Cury é confrontar, ou estabelecer relações entre as concepções presentes no 

discurso e as evidenciadas na prática, particularmente no que se refere à maneira de 

se considerar os erros dos alunos. 

O instrumento utilizado em sua pesquisa consiste em um questionário 

apresentado a seis professores do Departamento de Matemática de Instituições de 

Ensino Superior da grande Porto Alegre.  

A autora justifica a importância de seu trabalho com as seguintes palavras: “O 

presente trabalho é, pois, uma contribuição para o estudo de um dos maiores 

problemas do ensino de Matemática - a avaliação - enfocado sob o ângulo das 

concepções filosóficas que norteiam o trabalho dos professores de 3º grau ao 

considerarem os erros dos alunos.” (p. 14) Nestas palavras é possível perceber que 

o foco de sua pesquisa é a avaliação e não as concepções destes professores. 

No segundo capítulo de sua tese, Cury faz um estudo da produção de 

trabalhos sobre concepções em educação matemática e os apresenta 

resumidamente. Também se preocupa em distinguir concepções e crenças.  

No terceiro capítulo faz um estudo sobre as idéias de alguns filósofos (Platão, 

Aristóteles, Descartes, Lakatos) que têm influenciado matemáticos e professores de 

Matemática.  

Em seguida põe em questão a relação entre as visões filosóficas da 

Matemática e as práticas pedagógicas, afirmando, que não acredita ser possível 

“fazer uma associação estreita entre uma visão filosófica da Matemática e uma 

tendência pedagógica que lhe seja correspondente.” (p. 67) Justificando, dessa 

forma, a necessidade de estudar as relações entre concepções e práticas de ensino. 

Na seqüência, Cury cita trabalhos de alguns autores com o objetivo de 

questionar sobre os modos de avaliação, evidenciando o papel do contrato didático.  

O quinto capítulo, fala sobre o modo adequado de se tratar o erro dos alunos. 

Por meio de uma retrospectiva histórica e perspectivas atuais, mostra a importância 

da análise dos erros para o processo de aprendizagem. 
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No sexto capítulo Cury afirma que, apesar do aumento de estudos na área de 

concepções, a falta de uma Filosofia que fundamente a Educação Matemática, faz 

com que, em cada nova pesquisa, sejam atribuídos diferentes significados ao termo 

concepção. Como síntese da fundamentação teórica, apresenta quadros com as 

idéias principais e as implicações de tais idéias para a investigação. No quadro 

referente às concepções filosóficas e práticas alternativas: as possíveis relações, 

afirma que: “As possíveis relações entre as concepções de Matemática e as práticas 

avaliativas sugerem um questionamento das incoerências entre discurso e prática, 

especialmente quanto às formas de considerar os erros dos alunos.” (p. 96) 

No sétimo capítulo a autora descreve e justifica a escolha dos procedimentos 

da metodologia de pesquisa. Também define os termos utilizados.  

Como participantes da pesquisa, Cury optou por trabalhar com professores de 

Matemática lotados em Departamentos de Matemática das cinco Instituições 

Universitárias de Porto Alegre que possuem o curso de Licenciatura em Matemática. 

Aos colaboradores, foi solicitado que preenchessem uma ficha de dados pessoais e 

respondessem um questionário semi-estruturado. De um total de 183 professores, 

apenas 33 entregaram o questionário respondido, devido a problemas de 

comunicação. Desses 33 professores, Cury escolheu 6 para realizar a entrevista. A 

escolha por esses professores obedeceu os seguintes critérios: capacidade de 

expressão escrita; disponibilidade de tempo para as entrevistas; vontade de 

participar. 

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho do pesquisador ou dos 

participantes. Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. 

Categorias e hipóteses provisórias foram surgindo e sendo anotadas. 

Na seqüência, a autora apresenta as doze questões presentes no 

questionário justificando a inserção destas e classificando as respostas dadas pelos 

colaboradores. As questões têm, basicamente, o objetivo de investigar a 

metodologia de ensino adotada pelo professor, sua maneira de avaliar, de tratar os 

erros dos alunos e a relação dos critérios que utiliza, têm com a disciplina que 

leciona. Eis a seguir as doze questões apresentadas aos professores na mesma 

ordem utilizada pela autora (descritas a partir da página 119): 

1) Se você fosse o responsável pela elaboração do programa da disciplina, 

que critérios você utilizaria para selecionar os conteúdos? 
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2) Você emprega contribuições de outras áreas do conhecimento no ensino 

da disciplina? Se o faz, explique de que forma. 

3) Especifique um determinado conteúdo de sua disciplina e explique como 

você faz as adaptações para apresentá-lo aos alunos. 

4) Na sua opinião, qual a importância da Matemática no conjunto das 

disciplinas? 

5) E qual o papel da Matemática na educação do ser humano? 

6) Detalhe os passos que você segue, em geral, para trabalhar um 

determinado conteúdo em sala de aula (metodologia utilizada, tarefas 

solicitadas, distribuição do tempo para as diversas etapas, etc.) 

7) Como os alunos, de forma geral, avaliam o seu modo de proceder em sala 

de aula? 

8) Na sua opinião, o que é aprender? Como seu aluno demonstra que 

aprendeu? 

9) Que critérios você utiliza para avaliar as respostas dos alunos a uma 

determinada questão proposta? 

10) Quais os erros mais freqüentes cometidos pelos alunos na disciplina? 

11) De que forma você lida com as respostas consideradas erradas? 

12) Se você tivesse escolhido outra disciplina entre as que leciona nesse 

Departamento, suas respostas seriam diferentes? Em caso afirmativo, 

explique quais e por quê. 

A autora, ao mesmo tempo em que justifica a inserção de tais perguntas, 

analisa cada resposta dada pelos professores. Em seguida, analisa o questionário 

como um todo para obter uma síntese dos resultados, que por sua vez, tem o 

objetivo de desvelar as concepções e as práticas dos professores.  

Em suas considerações finais Cury conclui que: 

• A maioria dos professores entrevistados possui uma visão absolutista da 

Matemática e não falibilista; 

• Os professores procuram evitar caminhos que possam levar os alunos a 

erros; 

• Acreditam que a Matemática possui um caráter instrumental, é ferramenta 

para as demais ciências. 
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A autora discorre sobre os itens apresentados acima com base nas idéias de 

Lakatos, nos constructos de Vygotsky e nas propostas da Nova História. Como 

conclusão de sua pesquisa declara: 

Nossa proposta de reformulação do ensino de Matemática e, em especial, das 
práticas avaliativas nos cursos de Licenciatura envolve uma mudança radical na 
visão do professor, pois exige que esse aceite uma nova concepção sobre a 
Matemática, sobre seu ensino e aprendizagem e sobre o papel do erro nessa 
aprendizagem. (p. 241) 

Cury finalmente apresenta, de forma resumida, em quatro tópicos, 

recomendações para a proposta de reformulação do ensino nos cursos de 

Licenciatura em Matemática.  

 

 

Déa Nunez Fernandes 

 

 Em 2001, Déa Nunez Fernandes defende sua dissertação no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática – UNESP Rio Claro – orientada por 

Antonio Vicente Marafioti Garnica, intitulada Concepções de professores de 

matemática: uma contra doutrina para nortear a prática. Seu objetivo era “buscar 

compreensões acerca de como os professores de matemática entendem a relação 

da matemática com as questões ‘extra-matemáticas’, bem como, como estes 

trabalham - ou pensam trabalhar – ou, ainda, por que não trabalham – tais questões 

em sala de aula.” (FERNANDES, 2001, p. ii) 

 Fernandes optou por investigar as concepções de professores de Matemática 

de três instituições públicas de ensino superior do Estado do Maranhão: 

Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA e Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão – CEFET-MA. 

Dessas, apenas a UEMA, não possui o curso de Licenciatura em Matemática, mas 

sim de Licenciatura em Ciências, que permite ao aluno habilitar-se posteriormente 

em Matemática. As três instituições já foram ou são locais de trabalho da 

pesquisadora.  
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 O instrumento utilizado na coleta de dados foi a entrevista caracterizada como 

aberta e flexível, pois, “permite aos sujeitos discorrerem livremente sobre o tema que 

lhe é proposto de acordo com sua perspectiva pessoal” (p.64).   

 A autora entrevistou nove professores que ministram aulas para o curso de 

Licenciatura em Matemática ou Licenciatura em Ciências. Dos professores 

escolhidos, seis atuam na UFMA, três no CEFET-MA, dois desses também lecionam 

na UEMA. As entrevistas foram gravadas e em seguida todos os depoimentos foram 

transcritos, o que deu origem a uma “síntese textual de cada entrevista”. A partir 

dessa síntese, foram retiradas de cada depoimento as falas mais significativas, 

processo que deu origem as “unidades de significado”. Após analisar as unidades de 

significado, a pesquisadora, percebendo as analogias entre as falas, criou treze 

“grupos de significado”, que reescritos em síntese, deram origem a uma “doutrina 

hegemônica que institui a prática educativa dos professores formadores”. (p.68) 

 Os grupos de significado criados por Fernandes foram:  

I – Da contribuição para a formação de futuros professores; 

II – Do que necessitam os professores; 

III – Da influência da formação na sua prática; 

IV – Da metodologia utilizada; 

V – Da formação; 

VI – De uma ‘dada’ área pedagógica; 

VII – Das discussões em sala de aula; 

VIII – Da forma de avaliar; 

IX – Das dificuldades; 

X – Da contribuição da universidade e do curso; 

XI – Dos alunos; 

XII – Da matemática. 

 No último capítulo, à luz da referência bibliográfica, a pesquisadora procura 

desdobramentos com a intenção de “esboçar subsídios para aqueles que estão 

participando do processo de formação de futuros professores de Matemática para 

que possam refletir sobre o que a doutrina lhes apresenta como ‘regime de 

verdade’”. (p. 124) 



 20 

   

 

 A autora acredita na importância das contribuições que um discurso 

alternativo (uma contra doutrina) pode oferecer em contraposição à hegemonia dos 

currículos e ao discurso oficial das políticas sociais ativas. 

 

 

Jonei Cerqueira Barbosa 

 

 Em 2001, Jonei Cerqueira Barbosa defende sua tese no Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática – UNESP Rio Claro – orientado por Marcelo 

de Carvalho Borba e co-orientado por Rodney Carlos Bassanezi, intitulada 

Modelagem matemática: concepções e experiências de futuros professores,  

 Na pesquisa em que investiga as concepções de futuros professores de 

Matemática em relação à Modelagem Matemática, Jonei tem como sujeitos, alunos 

do curso de Licenciatura em Matemática da UNESP – Rio Claro – que participaram 

de um programa de formação extra-disciplinar intitulado ‘Modelagem e Educação 

Matemática’, ministrado por ele próprio, com co-responsabilidade do Prof. Dr. 

Marcelo de Carvalho Borba. 

 O autor escolheu (seguindo critérios descritos previamente) três dos oito 

alunos participantes do curso. Quanto à abordagem metodológica, Barbosa 

classifica-a como estudo de caso, e afirma que esta escolha é apropriada, pois 

permite a análise em profundidade, uma vez que seu objetivo era compreender as 

concepções de Modelagem de futuros professores em relação as suas experiências. 

(BARBOSA, 2001, p. 84)  

 Sua investigação se deu por meio de observações das sessões do programa, 

entrevistas individuais e de documentos produzidos nas aulas. O registro das 

observações foi feito por meio de diário de campo, onde o pesquisador anotou todos 

os acontecimentos e observações consideradas, por ele, importantes e gravações 

em vídeo, que totalizaram 4 horas e foram transcritos, segundo Barbosa, com vistas 

à análise de dados. As entrevistas ocorreram também após o término da disciplina, 

visto que, o objetivo também era “capturar as concepções de Modelagem dos futuros 

professores à luz das experiências posteriores ao curso” (p. 91).  

 As entrevistas foram feitas em três etapas. A primeira foi do tipo semi-

estruturada e as questões tratavam de “características pessoais, experiências com a 



 21 

   

 

escolaridade antes e depois do ingresso na universidade, as concepções sobre 

matemática e seu ensino, o envolvimento com o curso ‘Modelagem e Educação 

Matemática’ e as concepções sobre modelagem no ensino de matemática” (p. 91 e 

92).  

 Na segunda etapa das entrevistas, as participantes leram os resumos da 

entrevista anterior e fizeram anotações, comentários ou alterações sobre o que 

falaram. Em seguida, utilizou-se a técnica de mapas cognitivos, com os termos 

‘Ensino de Matemática’, ‘Modelagem’ e ‘Matemática’ juntamente com palavras ou 

trechos extraídos da primeira entrevista, solicitando aos participantes que 

arrumassem as palavras da maneira como quisessem, e traduziriam o que 

pensavam sobre aqueles temas. 

 A terceira fase da entrevista ocorreu somente com uma participante que, em 

seu relatório de estágio, relata sua experiência com Modelagem numa turma de 5ª. 

série. Tratou-se de uma entrevista aberta que teve início com a pergunta: ‘Como foi 

sua experiência de Modelagem no estágio?’ 

 O processo de análise dos dados coletados ocorreu em oito etapas, não 

necessariamente lineares, mas superpostas: 

a) Preparação do material: diário de campo, transcrição dos vídeos e das 

entrevistas. 

b) Pré-análise: Trata-se de um contato inicial, ‘holístico’, das primeiras 

impressões, das anotações e dos insights. Em seguida todo o material foi 

transformado em resumo. Com a utilização do software QSR N1512, o autor pode 

organizar e codificar os dados.  

c) Categorização por caso: Esta etapa foi organizada sob o aspecto temporal e 

conceitual, de acordo com as características pessoais, experiências pré-

universitárias, experiências na licenciatura até o curso de modelagem, experiências 

sub-seqüentes, concepções de matemática, concepções de ensino e concepções de 

modelagem. 

d) Estudo transversal dos casos: Momento em que o pesquisador começa a 

estabelecer relações entre as experiências e as concepções e entre as concepções 

de matemática, de ensino e de modelagem das participantes. 

                                                 
12 Software utilizado em análise qualitativa de dados, uma vez que faz cruzamento de informações 
indicando possíveis categorizações. 
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e) Realização de inferências: fase em que o pesquisador levanta hipóteses de 

acordo com o que os dados apresentavam. 

f) Contraste com a literatura: comparação das hipóteses levantadas com a 

literatura consultada. 

g) Revisão das interpretações: A partir dos comentários externos da fase 

anterior, o pesquisador revisou a interpretação feita anteriormente. 

h) Escrita e apresentação dos resultados: fase que conclui este processo de 

análise.  

 Em suas considerações finais, Barbosa afirma que seu trabalho “oferece 

novos subsídios para refletir sobre o lugar da Modelagem na formação docente, bem 

como sobre os próprios processos de formação em relação a este ambiente”. (p. 

234) 

 

 

Ana Lúcia Manrique  

 

 Em 2003, Ana Lúcia Manrique defende sua tese na Pontifícia Universidade 

Católica - PUC São Paulo – sob a orientação de Marli Eliza Dalmazo Afonso de 

André, intitulada Processo de Formação de Professores em Geometria: Mudanças 

em Concepções e Práticas. 

 Sua pesquisa tem como objetivo investigar os processos de mudanças de 

concepções e práticas dos professores de Matemática a respeito do ensino de 

Geometria. A autora no trecho a seguir justifica o porquê da pesquisa e sua utilidade:  

identificar crenças e concepções de ensino, bem como representações do 
professor, é vital para uma estratégia de transformação da prática docente, pois a 
identificação do ‘pensamento do professor’ pode contribuir tanto para a 
determinação das ações formativas pelos agentes da formação, quanto para a 
tomada de consciência da necessidade de mudanças pelo próprio professor. 
(MANRIQUE, 2003, p.15) 

 Ainda na formulação do problema, a autora aponta para fatores que 

possibilitam as mudanças. Resumidamente estes fatores podem ser internos, ou 

seja, que tem origem no próprio professor pesquisador, ou externos, que recebem 

influência do meio, da sociedade onde este está inserido, do seu ambiente de 
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trabalho, do seu relacionamento com colegas professores, direção, pais de alunos. 

Estes fatores, denominados pela autora de “fora para dentro”, que são capazes de 

re-elaborar as concepções e práticas dos professores, serão objetos estudados pela 

autora. 

 Os sujeitos da pesquisa são sete professores de Matemática de uma mesma 

escola da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. O critério de escolha desses 

professores foi o fato dos mesmos terem participado de um curso de formação 

continuada em Geometria, realizado na PUC-SP, patrocinado pela Fapesp, sob a 

responsabilidade do professor Saddo Ag Almouloud.  

 As questões sobre as quais a autora se propôs a refletir foram: 

a) As concepções dos professores em relação à Geometria e ao seu ensino 

sofreram mudanças ao longo do processo de formação? 

b) Que características desse processo de formação continuada favoreceram as 

mudanças? Ou seja, que experiências de formação vivenciaram os 

professores que permitiram a eles pensar sobre suas concepções e suas 

práticas pedagógicas e, em alguns casos, até reconstruí-las? (p. 18) 

 No quarto capítulo a autora apresenta alguns dados numéricos relativos às 

pesquisas que tratam de processos de mudança. Dentre os diversos autores citados, 

Manrique apresenta um estudo detalhado das pesquisas de Melo13 (1998) e 

Vasconcellos14 (1998). Sobre a pesquisa de Melo, afirma que “procurou focar o 

professor num processo de inovação curricular e questionou como os professores 

percebiam o seu desenvolvimento profissional num processo de mudança 

curricular.” (p. 20). “O trabalho de Vasconcellos (1998) tem por objetivos apreender o 

movimento da realidade do ensino fundamental e médio para possíveis 

intervenções, sistematizar alguns elementos que se constituem em pontos de apoio 

para a mudança; compreender o papel do professor nesses momentos e apontar 

caminhos para potencializar esse papel.” (p. 23) 

                                                 
13 MELO, G. F. A. Transformações vividas e percebidas por professores de Matemática num 
processo de reformulação curricular. 1998. 132f. Dissertação de Mestrado em Educação – 
Faculdade de Educação – UNICAMP, São Paulo. 
14 VASCONCELLOS, C. S. Processo de mudança da avaliação da aprendizagem: o papel do 
professor – representações e práticas. 1998. 284f. Tese (Doutorado em Didática). Faculdade de 
Educação – USP, São Paulo. 
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 A metodologia de pesquisa adotada pela autora para a coleta de dados, 

consistiu em observações do curso de formação continuada em Geometria, que teve 

a duração de dois anos. Além da observação, a autora também utilizou questionários 

(um inicial e outro após um ano de curso), entrevistas individuais com a duração de 

aproximadamente 40 minutos, mapas conceituais (aplicados em quatro momentos 

diferentes) e documentos escritos (relatórios), frisando que o foco da pesquisa está 

no processo de mudança e não no resultado de tal processo. Os questionários foram 

aplicados aos professores e aos seus respectivos alunos, que deveriam apontar 

possíveis mudanças no comportamento dos professores após um ano de curso de 

atualização em Geometria. 

 Na segunda parte da pesquisa, Manrique tem a preocupação de investigar 

três componentes que atuam nos processos de mudanças de concepções dos 

sujeitos investigados: os externos, os internos e os relacionais.  

 Como componentes externos estão os processos de formação, seja ela inicial 

ou continuada. Também podem ser caracterizados como ações de “formar” e 

“formar-se”. Sobre a caracterização dos processos de formação externos, a autora 

baseia-se principalmente nas pesquisas de Nóvoa15 (1995) e Marcelo Garcia16 

(1999). 

 Como componentes internos que podem atuar nos processos de mudanças 

de concepções, estão as crenças. Por meio das pesquisas realizadas por Thompson 

(1997), Ponte (1992) e Guimarães17 (1992), a autora defende que as crenças 

exercem influência sobre as concepções dos professores. 

 Sobre a componente relacional, estuda as relações do sujeito com ele 

mesmo, com o outro e com o mundo. 

 Com as análises feitas, por meio das diversas abordagens de investigação 

que a autora utilizou, pôde-se verificar que uma das mudanças fortemente 

                                                 
15 NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os 
professores e sua formação. Tradução de Graça Cunha, Cândida Hespanha, Conceição Afonso e 
José A. S. Tavares. Portugal: Porto Editora, 1995, p. 13-33. (Temas de Educação, 1). 
16 MARCELO GARCIA, C. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na investigação 
sobre o pensamento do professor. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e sua formação. 
Tradução de Graça Cunha, Cândida Hespanha, Conceição Afonso e José A. S. Tavares. Portugal: 
Porto Editora, 1995, p. 51-76. (Temas de Educação, 1). 
17 GUIMARÃES, H. M. Concepções, Práticas e Formação de Professores. In: BROWN, M et al. (Org.) 
Educação Matemática. Portugal: Instituto de Inovação Educacional, 1992. p. 249-255. (Coleção 
Temas de Investigação). 
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percebida, ocorreu no tratamento da Geometria dado pelos professores, no modo 

como eles manifestavam seus sentimentos e emoções. Manrique afirma, em suas 

considerações finais, que mudanças significativas foram presenciadas. Os 

professores passaram a desenvolver atividades com objetos manipuláveis, 

atividades que desenvolvem a noção de espaço, que relaciona a Geometria à 

motricidade. 

 

 

Letícia Maria de Campos Giani 

 

 Em 2004, Letícia Maria de Campos Giani defende sua dissertação no 

Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência – UNESP Bauru – 

orientada por Antonio Vicente Marafioti Garnica, intitulada Concepções de 

professores de matemática: considerações a luz do processo de escolha de livros-

texto. 

 Seu objetivo foi “investigar quais critérios o professor faz valer quando da 

escolha de livros didáticos e quais concepções de Matemática e de seu ensino e 

aprendizagem tais critérios desvendam”. (GIANI, 2004, p. 19) 

 Em sua pesquisa Giani entrevistou 10 professores com formação em 

Licenciatura em Matemática que de alguma maneira participaram do processo de 

escolha do livro didático adotado. Todos os professores lecionavam Matemática no II 

Ciclo do Ensino Fundamental em escolas de ensino público – duas da rede estadual 

de ensino e uma da rede municipal – localizadas no interior do Estado de São Paulo. 

Das três escolas escolhidas pela pesquisadora, em duas a autora já havia 

trabalhado, em uma delas também foi aluna.  

 Para coleta de dados, a pesquisadora realizou entrevistas semi-estruturadas 

com os dez professores. Nestas entrevistas os professores eram questionados sobre 

suas trajetórias profissionais. Em seguida, questionados sobre o processo de 

escolha do livro didático e os critérios que cada um usou em sua escolha. As 

entrevistas ocorreram, em sua maioria, nas dependências da escola em que 

trabalhavam.  

 Todas as entrevistas foram gravadas em fitas cassete e após assinarem, 

concordando com o “termo de livre consentimento”, no qual os professores 
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autorizam a utilização de seus depoimentos. Estas fitas foram transcritas, segundo a 

autora, com o objetivo de fixar a oralidade.  

 Passo seguinte foi utilizar o recurso da textualização18, que consiste em 

“eliminar dos discursos dos sujeitos, de maneira consciente, as hesitações, 

repetições, autocorreções e os marcadores, com o objetivo de depurá-los de 

elementos (formalmente) inanalisáveis.” (p. 45)  

 Após a realização da textualização das entrevistas iniciou-se o processo de 

análise, começando pelo que a autora denomina “análise bruta”, que consiste em 

uma análise sem parâmetros pré-definidos.  

 Observando convergência nos depoimentos dos professores, a pesquisadora 

destacou alguns ‘tópicos’, que deram origem a seis ‘unidades de análise’:  

1. Pluralidade de Textos; 2. Pré-requisitos; 3. Processo de Escolha; 4. 

Contextualização; 5. Conteúdo Matemático; 6. Problemas. 

 As unidades de análise detectadas foram estudadas com base em bibliografia 

específica.  

 Ao final do trabalho, a autora afirma não ser possível responder direta e 

pontualmente quais são as concepções encontradas, mas espera ter podido 

responder por meio da apresentação da fundamentação teórica. Giani novamente 

afirma que as concepções são dinâmicas e atreladas às práticas. Considera, por 

meio da análise que faz, que predomina uma concepção de ensino mais fortemente 

tradicionalista que alternativa, plasmada na “transmissão” de conteúdos. (p. 119 e 

120) 

 

 

Antônio Vicente Marafioti Garnica 

 

 Em 2005, Antônio Vicente Marafioti Garnica, defende sua tese de livre 

docência em Bauru, na Universidade Estadual Paulista, intitulada Um Tema, Dois 

Ensaios: Método, História Oral, Concepções, Educação Matemática. 

 Sua pesquisa é apresentada em dois ensaios, destes, o segundo trata de 

concepções. Este ensaio é intitulado Concepções de professores de Matemática: 

                                                 
18 Textualização é o texto escrito a partir de uma entrevista que consiste em uma narrativa clara, de 
leitura fácil, ou compreensível onde foram suprimidas as perguntas do entrevistador. 
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método em trajetória, exercício de pesquisa, futuras possibilidades. Indica caminhos 

para pesquisas que tratam desse tema, trata da metodologia empregada para 

apreensão de dados confiáveis e significativos. 

 Neste trabalho, o autor afirma que as concepções não são estáticas, pelo 

contrário, estão em constante “processo de formação”. Sendo assim, pode-se 

perguntar se é possível realizar uma pesquisa que investigue algo instável, 

inconstante? Acredita que ao se investigar concepções seja possível trabalhar em 

“zonas de estabilidade”. Diante das dificuldades de tal investigação, o pesquisador 

afirma: 

Enfrentar uma pesquisa que tem como pressuposto a instabilidade de seu tema, 
por outro lado, tem características incrivelmente positivas: essa postura nos 
obrigará a desprezar toda a forma de investigação concebida como definitiva, nos 
obrigará a abrir mão de todos os resultados tidos como inquebrantáveis, a 
abandonar, em suma, toda crença numa verdade estável, inquestionável e 
perene. (GARNICA, 2005, p.173)  

 Fazendo referência a Peirce19, afirma que relacionadas às concepções estão 

hábitos de ações que elas produzem. Para tanto a metodologia deve “coletar relatos 

sobre a prática e, se possível, acompanhar a efetivação dessa prática relatada.” 

(p.175). Percebe-se que há uma pertinente preocupação com a metodologia 

adequada para que os resultados sejam significativos e de fato representem o que 

se pretende investigar. Pela especificidade do que se pretende investigar – 

concepções – Garnica não acredita que o objetivo seja alcançado utilizando 

abordagens clássicas, faz-se necessário que se empregue uma “abordagem 

indireta”. Sobre o termo “abordagem indireta”, será tratado adiante, ao apresentar o 

instrumento e a metodologia empregados na coleta dos dados.  

 Na seqüência o texto passa a ser mais descritivo. Garnica descreve as 

pesquisas que realizou em parceria com Letícia Maria de Campos Giani e Déa 

Nunes Fernandes, trabalhos já apresentados nessa pesquisa. 

 

 

 

                                                 
19 PEIRCE, C.S. (1998). The Essential Peirce: selected philosophical writings. 2 v. Edited by 
Peirce Edition Project. Bloomington (IN): Indiana University Press. 
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Manuel Barrantes e Lorenzo J. Blanco 

 

 Em 2006, Manuel Barrantes e Lorenzo J. Blanco publicam no Brasil o artigo 

Caracterização das concepções dos professores em formação sobre ensino-

aprendizagem da geometria. 

 Os pesquisadores investigaram as recordações e expectativas dos estudantes 

para professores do Ensino Primário, sobre a formação em Geometria que tiveram 

durante a formação primária. O trabalho foi realizado nos anos letivos de 1996-1997 

e 1999-2000 na Espanha. 

 Para justificar a importância do estudo sobre as concepções para o ensino, 

Barrantes e Blanco recorrem a seguinte fala de Carrilho20:  

“O professor não motiva de forma cega a aprendizagem, como um mero operário, 
em vez disso interpreta e aplica o curriculum oficial segundo uns critérios, entre 
aqueles que destacam as suas concepções” (BARRANTES; BLANCO, 2006, p. 
66)  

 Partindo de um sistema de dez categorias e subcategorias elaboradas a partir 

de propostas curriculares oficiais e trabalhos específicos sobre a didática da 

Geometria, os pesquisadores utilizaram uma metodologia qualitativa que, segundo 

eles, enfatiza a linguagem, a interpretação dos fatos e a captação do ponto de vista 

do informante. Tal metodologia utilizou primeiramente um método não interativo: dois 

questionários de perguntas abertas. O primeiro questionário tratava das recordações 

e o segundo sobre expectativas de Geometria escolar. As categorias criadas a partir 

das respostas destes questionários foram: Geometria escolar e seu ensino; 

conteúdos escolares de Geometria; metodologia em Geometria escolar; materiais 

em Geometria escolar; recursos em Geometria escolar; atividades em Geometria 

escolar; papel do aluno; papel do professor primário; avaliação em Geometria 

escolar. 

 Após os questionários, foram criados três grupos de discussão a fim de 

minimizar o aspecto intimidador da entrevista individual e incentivar a verbalização 

das recordações. De cada um dos grupos foram selecionados quatro “bons 

                                                 
20 CARRILHO, J. La formación del profesorado para el aprendizaje de las Matemáticas. UNO, 24, p. 
79-91, 2000. 
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informantes”21. Os próprios estudantes transcreveram as sessões que foram 

gravadas. A partir dessas transcrições foram criadas unidades de análise, que 

podem ser palavras ou frases repetidas que possuem relação com os objetivos da 

investigação. 

 Como conclusão do artigo, os autores apontam o movimento da Matemática 

Moderna como responsável pela deficiência que os alunos apresentam quanto a 

Geometria, disciplina que, segundo eles, passou a ocupar um segundo plano. Neste 

sentido, a pesquisa que fizeram pretende auxiliar em “reflexões críticas sobre o 

trabalho dos centros de formação de professores que possibilite uma influência 

sobre a realidade escolar dada pelo novo ponto de vista sobre a Geometria escolar.” 

(p. 86) 

  

   

1.1 UMA BREVE CATEGORIZAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS  

 Nos trabalhos estudados e apresentados anteriormente, percebe-se algumas 

características comuns quando se trata da metodologia da pesquisa, instrumentos 

utilizados na coleta de dados, colaboradores da pesquisa, entre outros. Tendo em 

vista tais características, pretende-se apresentar uma breve classificação, ou 

categorização dos trabalhos, de acordo com a instituição onde foram realizados, 

suas características comuns entre outros aspectos. 

 Com o objetivo de sintetizar informações, foram criadas algumas tabelas que 

facilitarão a observação dos dados. 

 Na primeira tabela encontram-se dados sobre o título, o orientador e o local 

onde foram realizadas as pesquisas estudas. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Os autores usaram este termo sem a preocupação de justificar que critérios são considerados para 
classificar os sujeitos como bons informantes. 
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TABELA 1 – Síntese de dados das pesquisas estudadas 

 

 

Pesquisador Título Orientador Local 

Alba Gonzales 
Thompson 
 

‘Teachers’ conceptions 
of mathematics and 
mathematics teaching: 
Three case studies  

Thomas J, Conney Universidade 
da Geórgia 

João Pedro da 
Ponte 

Concepções dos 
Professores de 
Matemática e Processos 
de Formação 

 Portugal 

Maria Regina 
Gomes da Silva 
  
 

Concepções Didático-
Pedagógicas em 
Matemática e seu 
Funcionamento na sala 
de aula de Matemática. 

Roberto Ribeiro 
Baldino,  
 

UNESP- Rio 
Claro  

Helena Noronha 
Cury 

As Concepções de 
Matemática dos 
Professores e suas 
formas de considerar os 
erros dos alunos 

Ruan José Mouriño 
Mosquera  

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Sul 

Dea Nunez 
Fernandes 

Concepções de 
professores de 
Matemática: uma contra 
doutrina para nortear a 
prática 

Antonio Vicente 
Marafioti Garnica 

UNESP- Rio 
Claro 

Jonei Cerqueira 
Barbosa 

Modelagem matemática: 
concepções e 
experiências de futuros 
professores 

Marcelo de Carvalho 
Borba e Rodney 
Carlos Bassanezi 

UNESP- Rio 
Claro 

Ana Lúcia 
Manrique 

Processo de Formação 
de Professores em 
Geometria: Mudanças 
em Concepções e 
Práticas 

Marli Eliza Dalmazo 
Afonso de André 

PUC – São 
Paulo 

Letícia Maria de 
Campos Giani 

Concepções de 
professores de 
matemática: 
considerações a luz do 
processo de escolha de 
livros-texto 

Antonio Vicente 
Marafioti Garnica 

UNESP – 
Bauru 

Antonio Vicente 
Marafioti Garnica 

Um Tema, Dois Ensaios: 
Método, História Oral, 
Concepções, Educação 
Matemática 

- UNESP – 
Bauru 
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Manuel 
Barrantes e 
Lorenzo J. 
Blanco 

Caracterização das 
concepções dos 
professores em 
formação sobre ensino-
aprendizagem da 
Geometria 

- Espanha 

 

Na tabela acima, pode-se verificar uma concentração maior de trabalhos nas 

Universidades do Estado de São Paulo. Ressaltando a presença de Antonio Vicente 

Marafioti Garnica, como um dos pesquisadores que mais tem se dedicado ao tema, 

visto ser autor de uma pesquisa e orientador de outras duas. 

Sobre os sujeitos de cada pesquisa, pode-se sintetizar os trabalhos da 

seguinte maneira: 

 

 
 

TABELA 2 – Sujeitos das pesquisas estudadas  

 
 
Pesquisador Sujeitos da pesquisa 

Alba Gonzales Thompson 

 

Professoras do ensino fundamental, 
com mais de três anos de experiência. 

João Pedro da Ponte - 

Maria Regina Gomes da Silva 

 

Professores do Departamento de 
Matemática que ministravam a 
disciplina de Cálculo e com efetiva 
experiência em pesquisa Matemática. 

Helena Noronha Cury Professores de Matemática lotados 
em Departamentos de Matemática das 
cinco Instituições Universitárias de 
Porto Alegre que possuíam o curso de 
Licenciatura em Matemática. 
 

Dea Nunez Fernandes Professores de três instituições 
públicas de ensino superior do Estado 
do Maranhão. 
 

Jonei Cerqueira Barbosa Alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática da UNESP – Rio Claro – 
que participaram de um programa de 
formação extra-disciplinar sobre 
Modelagem Matemática. 
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Ana Lúcia Manrique Professores de Matemática de uma 
mesma escola da Rede Estadual de 
Ensino de São Paulo. 
 

Letícia Maria de Campos Giani Professores de Matemática do Ensino 
Fundamental de escolas públicas, 
participantes da escolha do livro 
didático adotado.  

Antonio Vicente Marafioti Garnica - 

Manuel Barrantes e Lorenzo J. Blanco Estudantes para professores do 
Ensino Primário. 

  

  

 Em Educação Matemática, as pesquisas que investigam concepções, 

enquadram-se em pesquisas sobre Formação de Professores. Na profissão de 

professor, a formação é um processo contínuo, que não necessariamente tem início 

no curso superior. Partindo das premissas que as concepções e a prática do 

professor se inter-relacionam e são formadas e modificadas com influência da 

sociedade em que ele vive e com influência da formação estudantil que recebe, as 

concepções podem orientar no direcionamento da formação e também receber 

influências desta.  

Nos trabalhos estudados verifica-se que prevalece a investigação sobre 

concepções de professores de instituições públicas. Apenas dois pesquisadores 

optaram por investigar concepções de alunos.    

Apenas em dois dos trabalhos estudados, os autores investigam concepções 

sobre uma área específica da Matemática. Ana Lúcia Manrique e Manuel Barrantes 

e Lorenzo J. Blanco investigaram concepções sobre Geometria. 

Sobre o objetivo de cada pesquisa e a escolha de instrumentos metodológicos 

utilizados, tem-se: 
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TABELA 3 – Objetivos e instrumentos metodológicos utilizados nas 

pesquisas estudadas  

 

 

 

Pesquisador Objetivo Instrumentos 
metodológicos  

Alba Gonzales 

Thompson 

 

Investigar a manifestação de 
concepções e a relação destas com 
a prática pedagógica. 
 

Entrevistas e observação 
de aulas.  

João Pedro da 

Ponte 

- - 

Maria Regina 

Gomes da Silva 

 

Investigar concepções que norteiam 
a prática e explicitar as negociações 
que ocorrem entre professor e 
alunos ao redor do conteúdo 
matemático. 
 

Entrevista semi-
estruturada e observação 
de aulas. 

Helena Noronha 

Cury 

Confrontar ou estabelecer relações 
entre as concepções presentes no 
discurso e as evidenciadas na 
prática. 
 

Questionário semi-
estruturado e entrevista. 

 

Dea Nunez 

Fernandes 

Investigar concepções sobre 
Matemática e questões sociais. 
 

Entrevista caracterizada 
como aberta e flexível. 

Jonei Cerqueira 

Barbosa 

Compreender as concepções de 
Modelagem de futuros professores 
em relação as suas experiências. 

Entrevistas e observação 
de documentos produzidos 
nas aulas.  
 

Ana Lúcia 

Manrique 

Investigar os processos de 
mudanças de concepções e 
práticas dos professores de 
Matemática sobre o ensino de 
Geometria. 

Observação de 
professores em curso, 
questionários, entrevistas 
e mapas conceituais. 

Letícia Maria de 

Campos Giani 

Investigar as concepções de 
Matemática e de seu ensino e 
aprendizagem os professores 
desvendam na escolha de livros 
didáticos. 

Entrevistas semi-
estruturadas. 

Antonio Vicente 

Marafioti Garnica 

- - 
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Manuel 

Barrantes e 

Lorenzo J. 

Blanco 

Investigar concepções de 
Geometria de futuros professores 
por meio de recordações da 
formação em Geometria que 
tiveram durante a formação 
primária. 

Questionários e grupos de 
discussão com base nas 
respostas dos 
questionários. 

 

 Acredita-se ser de grande importância o estudo sobre as concepções dos 

professores, devendo-se tomar o cuidado de escolher uma abordagem coerente de 

modo a atingir o objetivo em apreender concepções. Isso porque, ao explicitar o 

objetivo da pesquisa, utilizando uma abordagem direta, o pesquisador corre o risco 

de receber frases prontas que pouco dizem sobre as concepções do entrevistado. 

 Na maioria dos trabalhos descritos anteriormente, percebe-se que os 

pesquisadores demonstram preocupação em, de fato, apreender as concepções dos 

sujeitos da pesquisa. Neste caso a preocupação estende-se para a metodologia 

utilizada na coleta de dados. Em alguns destes casos, os pesquisadores usam 

algum instrumento disparador para a coleta de dados, como por exemplo, a escolha 

do livro didático. 

 Em outros trabalhos o pesquisador explicita para os sujeitos que pretende 

investigar suas concepções sobre algo e os submete a um processo que possa, 

indiretamente, induzir à mudança de concepções. Este processo também é utilizado 

quando o objetivo é, de fato, estudar as mudanças de concepções. 

  A participação do investigador deu-se de diferentes modos, em diferentes 

graus de intervenção e interação em todas as pesquisas estudadas. Quando o 

instrumento utilizado para a coleta de dados é a entrevista, a interferência do 

pesquisador pode ocorrer em diferentes níveis: 

• Entrevista direta: quando o pesquisador explicita para o entrevistado o que se 

pretende investigar; 

• Entrevista indireta: quando o pesquisador não explicita para o entrevistado o 

que se pretende investigar, podendo abordar o tema concepções de modo 

indireto.  

 Além disso, pode-se ainda desmembrar as entrevistas acima em aberta, 

estruturada e semi-estruturada. 

  No próximo capítulo utilizam-se os referenciais mencionados para construir 

uma noção do termo concepção. 
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2 CONSTRUINDO UMA NOÇÃO DE CONCEPÇÕES 

Com base no estudo de trabalhos sobre concepções, realizados por 

pesquisadores da Educação Matemática, procurou-se neste capítulo, fornecer ao 

leitor uma visão abrangente dos diversos sentidos atribuídos ao termo em questão.  

Primeiramente, apresenta-se um breve histórico do surgimento das pesquisas 

que tratam de concepções e ressaltando as dificuldades vivenciadas pelos 

pesquisadores referenciados em apreendê-las. A partir deste estudo, busca-se 

apresentar ao leitor uma aproximação da noção de concepção que será adotada 

nesta pesquisa. 

 

 

2.1 PESQUISAS SOBRE CONCEPÇÕES: SURGIMENTO, JUSTIFICATIVAS, 

CARACTERÍSTICAS E DIFICULDADES 

 

Em 1994, Cury fala da origem das pesquisas sobre concepções: 

O interesse pelas concepções e crenças dos professores de Matemática a 
respeito dessa disciplina e a influência que tais concepções têm sobre suas 
práticas teve origem no início do século XX, a partir das preocupações dos 
psicólogos sociais que procuravam entender a influência das crenças sobre o 
comportamento das pessoas. (p.25)   

 Embora a autora date o interesse dos pesquisadores, particularmente 

psicólogos sociais, no início do século XX, aparenta que um marco importante é a 

pesquisa de Thompson (1984). Esta pesquisadora acredita na importância do exame 
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das concepções dos professores, devido à influência potencial que estas podem ter 

na formação dos padrões de comportamento, os quais podem se tornar habituais, e 

ressalta enfaticamente em pesquisa mais recente que: 

Se os padrões característicos do comportamento dos professores são realmente 
uma função de seus pontos de vista, crenças e preferências sobre o conteúdo e 
seu ensino, então qualquer esforço para melhorar a qualidade do ensino de 
Matemática deve começar por uma compreensão das concepções sustentadas 
pelos professores e pelo modo como estas estão relacionadas com sua prática 
pedagógica (Thompson, 1984, p. 105-127)  

  

 Cury, aponta na mesma direção: 

A influência das concepções e crenças sobre as práticas dos professores e sobre 
o desempenho dos alunos em matemática parece ser aceita pela maioria dos que 
pesquisam o assunto, alguns apontam uma influência direta das concepções 
sobre as práticas, outros consideram a existência de outros fatores sobre o 
trabalho docente, mas todos se preocupam em salientar a necessidade de 
realização de pesquisas sobre o assunto. (1999, p.29-43) 

 Percebe-se na maioria dos trabalhos estudados, investigações sobre a 

relação entre as concepções e a prática dos professores.  

 No que diz respeito ao surgimento das concepções, Ponte atribui à formação 

e ao meio social, papel essencial, uma vez que “diferenciam-se claramente pelos 

níveis de ensino, pela sua origem profissional (isto é, pelo tipo de formação inicial, 

formação científica e formação pedagógica), pela sua inserção social e pelas suas 

opções ideológicas e educativas”. (1992, p. 185-239). Esta relação entre a formação 

e a concepção ficou evidenciada neste estudo. Professores com formações 

diferenciadas apresentaram discursos divergentes em muitas das discussões 

analisadas. 

Uma outra vertente de pesquisas, trata de mudança de concepções. É o caso 

de Barbosa (2001) e Manrique (2003). Essas pesquisas serão comentadas adiante. 

 Uma característica marcante, presente em diversos trabalhos estudados, é a 

argumentação dos pesquisadores sobre as dificuldades de se investigar 

concepções. João Pedro da Ponte afirma que concepção “não se resume aos 

aspectos mais imediatamente observáveis do comportamento e não se revela com 

facilidade – nem aos outros, nem a nós mesmos” (1992, p. 185-239) 
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 Ponte e Carreira (1992), em investigação com um grupo de professoras, 

concluíram que os sujeitos pesquisados têm dificuldades de falar sobre suas 

concepções de matemática, por tratar-se de um assunto sobre o qual não tem 

vivência intensa, nem estão habituados a refletir. 

 Pesquisas como a anterior, levam os leitores a refletir sobre a dificuldade na 

apreensão de concepções. A investigação torna-se difícil se não estivermos 

conscientes das características desse tipo de pesquisa, uma vez que os dados 

coletados não são fixos, ou imutáveis. A formação das concepções não se 

caracteriza em um processo estável, de fácil identificação. Segundo Garnica (2005), 

constitui um processo dinâmico de inserção no mundo, são fluidas, de difícil 

configuração e estrutura vaga. Sobre o processo de alteração de concepções, por 

exemplo, esse autor afirma: 

Não há, porém, tal concepção estática. Como qualquer percepção que temos do 
mundo, as concepções estão em constante mutação, num processo não linear 
que alterna alterações e permanências. Nossa visão acerca de algo está radicada 
nas nossas percepções, no que sentimos do mundo, no que sentem do mundo as 
pessoas com as quais convivemos, de como elaboramos essas percepções e as 
tornamos operacionalizáveis para continuarmos vivendo e convivendo (vivendo 
com outros). Isso é próprio do que poderíamos chamar ‘processo de formação’, 
ainda que tal processo não tenha um objetivo claro e definido previamente pois 
também seus objetivos vão se alterando durante o processo, mantendo algumas 
características e revertendo outras que até então julgávamos estabelecidas. 
(2005, p.171-172) 

 

 Não há consenso sobre o assunto. Por exemplo, Barrantes e Blanco 

acreditam no oposto ao que diz Garnica. Para estes autores, as concepções 

“aparecem e desenvolvem-se durante a sua etapa escolar e são estáveis e 

resistentes à mudanças.” (2006, p. 65)  

 Do exposto até o momento e das leituras realizadas, percebe-se que tomar 

como objeto de pesquisa concepções de professores, é ingressar em um terreno 

escorregadio, pois não há consenso sobre o conceito e sobre a forma de apreensão 

de concepções. Garnica (2005) corrobora com essa afirmação: 

Constituídas num (e constituindo um) processo dinâmico de inserção no mundo, 
as concepções são aqui tomadas como fluidas, de difícil configuração, de 
estrutura vaga. Debater-se com isso é uma atitude vã. Querer fixar o dinâmico, 
dizer o indizível, é projeto para muitos quixotes e, ainda assim, como convém a 
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quixotes, também ele um projeto vão. Enfrentar uma pesquisa que tem como 
pressuposto a instabilidade de seu tema, por outro lado, tem características 
incrivelmente positivas: essa postura nos obrigará a desprezar toda a forma de 
investigação concebida como definitiva, nos obrigará a abrir mão de todos os 
resultados tidos como inquebrantáveis, a abandonar, em suma, toda crença numa 
verdade estável, inquestionável e perene. (p.172)  

 A citação é implacável: concepções são fluidas, de difícil configuração. Uma 

tarefa sem sentido, seria finalizar este capítulo com a frase: “a noção de concepções 

que se adotará neste trabalho é...”. Por outro lado, é possível e desejável que, se 

problematize essa noção a fim de, ao menos, estabelecer alguns parâmetros sobre o 

significado do termo, pois sem eles, seria impossível a tarefa de tomá-lo como objeto 

de estudo. 

 

 

2.2 RETRATANDO DIFERENTES VISÕES DE AUTORES QUANTO AO SIGNIFICADO 

ATRIBUÍDO AO TERMO “CONCEPÇÕES” 

 

 Uma preocupação que se tem nesta pesquisa é encontrar, ou criar, uma 

definição para o termo “concepção”. É perceptível que a palavra definição é algo 

forte, que lembra o fixo, imutável, livre de questionamentos, típico do formalismo 

matemático. Como se trata de um ponto chave nesta pesquisa, é necessária a 

cautela quando se procura uma “definição” para o termo.  

 Como justificativa para a preocupação acima relatada, eis algumas definições, 

esclarecimentos ou argumentações dados por autores que pesquisaram o tema. 

 Fernandes afirma que concepções são “elementos que criam hábitos de 

ação”. (2001, p. 131) Garnica trata as crenças, percepções, juízos e experiências 

prévias como sinônimos de concepções, e deste modo, são suportes para a ação. 

Thompson afirma que as concepções não são consensuais e podem ser 

consideradas em distintos graus de convicção. No parágrafo seguinte caracteriza (ou 

define?) o termo: 
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A concepção de um professor sobre a natureza da matemática pode ser vista 
como as crenças conscientes ou subconscientes daquele professor, os conceitos, 
significados, regras, imagens mentais e preferências relacionados com a 
disciplina. Essas crenças, conceitos, opiniões e preferências constituem os 
rudimentos de uma filosofia da matemática, embora para alguns professores elas 
podem não estar desenvolvidas e articuladas em uma filosofia coerente. (1984, 
p.105-127). 

 Para Cury, concepções de Matemática são idéias expressas pelos 

professores, relativas à natureza da Matemática e ao ensino e aprendizagem dessa 

disciplina. É a filosofia particular quando estes concebem idéias e interpretam o 

mundo com as mesmas. Em relação à natureza da matemática, a filosofia dos 

professores de matemática, é concebida  

a partir de experiências que tiveram como alunos e professores, do conhecimento 
que construíram, das opiniões de seus mestres, enfim, das influências sócio-
culturais que sofreram durante suas vidas, influências estas que se vêm formando 
ao longo dos séculos, passando de geração a geração, a partir das idéias de 
filósofos que refletiram sobre a Matemática. (CURY, 1994, p. 98)  

 Para Ponte (1992), a concepção é  

um substrato conceptual que joga um papel determinante no pensamento e na 
ação. Este substracto é duma natureza diferente dos conceitos específicos – não 
diz respeito a objectos ou acções bem determinadas, mas antes constitui uma 
forma de os organizar, de ver o mundo, de pensar. (p. 185)  

 
 Segundo Garnica, “As concepções podem atuar, por um lado, como um filtro 

que estrutura o sentido que damos às coisas e, por outro lado, como bloqueadoras 

em relação a novas realidades, limitando nossas possibilidades de atuação e 

compreensão.” (2005, p. 184) 

 Embora não seja inevitável escapar dessa seara, é importante ressaltar que 

quando se estuda concepções, em geral depara-se com uma quantidade razoável 

de trabalhos que as distinguem das crenças.  

Segundo Cury (1999), no artigo intitulado Concepções e crenças dos 

professores de matemática: pesquisas realizadas e significado dos termos utilizados, 

problemas de tradução têm influenciado a forma como alguns autores se referem a 

esses construtos.  Essa “necessidade” de diferenciação é decorrente da tradução 

destes termos.  
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Manrique e Cury preocupam-se em diferenciar crenças das concepções. 

Manrique o faz do seguinte modo: “As crenças têm um caráter não racional, 

enquanto as concepções têm um papel organizador do conhecimento.” (2003, p.69) 

Verifica-se (principalmente por meio da pesquisa realizada por Cury), que a 

palavra crença é frequentemente utilizada como sinônimo de concepção. Como 

esclarecimento científico sobre os termos concepções e crenças, aconselha-se 

consultar o trabalho realizado por Cury, particularmente, o segundo capítulo de sua 

tese do doutorado22. 

 Pode-se verificar que alguns dos pesquisadores, no decorrer da pesquisa, 

acabam por utilizar palavras que entendem ser componentes das concepções, ou 

seja, definem concepções como sendo algo e acabam usando-o ao invés do termo 

original. 

 Outros autores criam novos termos, alguns deles decorrentes da coleta de 

dados. Neste caso, abandonam o termo concepção e passam a adotar outros 

termos que, sob o ponto de vista do observador, refletem mais fielmente o que os 

dados coletados representam. 

 De uma maneira ou de outra, pretende-se estabelecer uma definição de um 

algo, e adotar esta definição representando o mesmo. O que parece desejável, 

acaba por se tornar uma tarefa vã. Não raro, em trabalhos acadêmicos, essa 

definição oscila durante todo o texto. Não querendo correr este risco, mesmo 

porque, explicitou-se as razões pelas quais tomar uma definição de concepção não é 

tarefa razoável, optou-se por deixar registrado um roteiro de estudo, que teve como 

objetivo o estabelecimento, ainda que sutil, de um leque de significados plausíveis 

decorrentes da utilização do termo em questão. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 CURY, H. N. As concepções de matemática dos professores e suas formas de considerar os erros 
dos alunos. Tese de Doutorado em Educação. UFRGS, 1994, 275p, Porto Alegre/1994. 
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2.3 ENCONTRANDO CAMINHOS 

 

 Quando utiliza-se o termo concepções espera-se que o leitor associe este a 

algo que não está presente no discurso direto, mas que pode ser captado por vias 

indiretas, por meio da explicitação de opiniões, defesa de pontos de vista, de 

atitudes (no caso do professor, de sua postura docente). 

 Com base no estudo de trabalhos sobre concepções, apresentado no capítulo 

anterior, as concepções dos professores: 

• têm relação com características da sua formação23; 

• estão em contínuo processo de alterações, mas, com algum cuidado podem 

ser observadas em um determinado período; 

• têm relação direta com sua prática, seja ela em sala de aula, no ambiente 

escolar (na relação com colegas de profissão), nas pesquisas que realizou, 

em seu discurso. 

 Sobre o “processo de formação”24 de concepções, de acordo com o 

referencial estudado, é apresentado o diagrama a seguir, para melhor expressar o 

que acredita-se serem os agentes responsáveis por este processo. 

 

DIAGRAMA 1 – Agentes do processo de formação de concepções  

 

     crenças                          experiências                     percepções 

 

     reflexões                       SOCIEDADE                              ações 

 

          CONCEPÇÕES                                 CONCEPÇÕES 

                                            

 

 

          FORMAÇÃO  

                                                 
23 O termo formação compreende todo o período escolar, a graduação, cursos de extensão, cursos de 
capacitação e a atuação profissional. 
24 Termo utilizado por Garnica (2005, p.171). 
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 O diagrama pretende expressar ao leitor que a formação das concepções no 

indivíduo se dá por influências do meio social em que atua e de sua formação 

estudantil. De acordo com a sociedade em que vive, forma suas crenças, dirige suas 

reflexões e percepções, influenciando suas experiências e direcionando suas ações. 

 As concepções podem orientá-lo no direcionamento de sua formação 

educacional e também receber influências desta. 

 No capítulo a seguir será apresenta a metodologia empregada nesse 

trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Utilizar uma metodologia adequada ao objeto de pesquisa é sempre uma 

característica desejável em trabalhos que se pretendem científicos. Pelo estado da 

arte realizado no primeiro capítulo, nota-se que não há um consenso sobre a 

metodologia empregada em pesquisas que tratam sobre concepções. 

Dessa maneira, o cuidado tomado vai além da busca pela coerência entre 

objeto de pesquisa e metodologia. Busca-se, também, a coerência entre a noção de 

concepção adotada e o modo de apreendê-la. 

 

 

3.1 COMO APREENDER  

 

Como afirmado anteriormente, e segundo pesquisa de alguns autores, as 

concepções não se manifestam facilmente, pois essas podem ser conscientes ou 

não. Além disso, “estão em constante mutação, num processo não linear que alterna 

alterações e permanências” (GARNICA, 2005, p.171). Assim, acredita-se que a 

utilidade e a credibilidade desse tipo de pesquisa está diretamente ligada ao modo 

como são coletados os dados. 

Ponte (1992) alerta para a especificidade das pesquisas sobre concepções e 

indica possíveis abordagens:  

A identificação das concepções exige portanto uma abordagem especialmente 
imaginativa. Recorrendo a entrevistas, mais do que fazer perguntas directas, é 
preciso propor tarefas, situações e questões indirectas mas reveladoras que 
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ajudem as concepções a evidenciar-se. Recorrendo a observações e à análise 
documental, é preciso cruzar cuidadosamente a informação assim obtida com as 
explicações dadas pelos informantes. (p. 185-239). 

Sobre a metodologia de coleta de dados sobre concepções, Garnica, 

primeiramente por meio da orientação de dissertações, e posteriormente, em sua 

tese de livre docência, apresenta a abordagem indireta.  

 

 

3.1.1  UMA OPÇÃO: ABORDAGEM INDIRETA  

 

 Para investigar as concepções vigentes dos professores, por exemplo, em 

relação a conteúdos matemáticos, precisa-se promover um ambiente de 

investigação que aborde de maneira indireta o que se pretende investigar. Esse 

termo, ‘abordagem indireta’ vem sendo empregado por Garnica em seus trabalhos. 

Segundo esse autor 

...para abordarmos as concepções, precisamos determinar qual hábito de ação 
elas produzem, pois o significado do pensamento está intimamente relacionado 
aos hábitos que ele permite criar. A partir dessa constatação – e por concordar 
com ela - um modo de tratamento sistemático ao tema ‘concepção’ nos surgiu: 
para conhecer e tentar compreender quais as concepções de alguém (digamos, 
por exemplo, dos professores de Matemática) sobre algo (digamos, por exemplo, 
a Matemática, o ensino e a aprendizagem de Matemática) é fundamental 
empregarmos uma ‘abordagem indireta’.  (GARNICA, 2005, p.174 e 175) 

 Algo característico da pesquisa sobre concepções, no campo da educação 

matemática, é a maneira como os dados são coletados. “Partindo do pressuposto 

que as concepções só podem ser compreendidas por via indireta” (GIANI, 2004, 

p.6), buscou-se instrumentos que pudessem ser úteis nesta etapa da pesquisa.  

 Mas o que vem a ser esta ‘abordagem indireta’? Sobre o significado e o 

objetivo da utilização da abordagem indireta, Garnica afirma: 

Trata-se de buscar a descrição de algo (um ambiente uma estrutura uma 
estratégia, uma abordagem) cuja manifestação ocorre na prática efetiva, 
cotidiana, buscando configurar um ambiente de ação direta, familiar, confortável e 
seguro, em que tais concepções são efetivamente implementadas, um ‘espaço’ de 
certo modo mais livre, menos aprisionado naquela teia de mantras oficiais que 
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tendemos a entoar. (...) a intenção é coletar relatos sobre a prática e, se possível, 
acompanhar a efetivação dessa prática relatada (...) para senti-la, segundo os 
óculos perceptuais do pesquisador, no frescor do momento em que ela ocorre, até 
para que, munido dessas informações, outros elementos possam ser invocados 
quando coletando ou reformulando o relato sobre a prática. (2005, p.175) 

Como tentativa de explicitação de que esta vem a ser a abordagem indireta, 

recorre-se a explicitação do seu inverso. Posiciona-se sobre o que acredita-se tratar 

de discurso direto. De discurso direto chama-se a resposta dada a pergunta direta, 

objetiva. 

Sobre a necessidade de uma abordagem de pesquisa indireta, Garnica 

argumenta: 

Nossa prática no cotidiano das escolas e de seus entornos nos dá elementos a 
partir dos quais articulamos falas sobre esse cotidiano. Se nos perguntam “qual 
sua concepção sobre Matemática?” todo um leque de frases prontas nos surge. 
São frases pré-elaboradas, freqüentes no nosso dia-a-dia, nas documentações 
oficiais, nos projetos pedagógicos, nos discursos competentes dos técnicos e 
pesquisadores. Frases que insistentemente transitam nos corredores das escolas 
e tornam-se jargões, toadas que vão perdendo seu encanto motivador e tornam-
se sentenças sem significado que só atestam uma nossa capacidade de nos 
reconhecermos como membros de uma determinada comunidade que nos aceita 
por repetirmos, insistentemente, esses mantras obrigatórios. (2005, p.170) 

Muitas das pesquisas que tratam de concepções preocupam-se em 

estabelecer relações entre as concepções presentes no discurso verbal e as 

presentes na observação da atuação do professor em sala de aula. Devido a 

características específicas desta pesquisa – investigar concepções de professores 

em um momento de reforma curricular – e, devido à impossibilidade, dado o exíguo 

tempo para a conclusão de um mestrado, de observar o professor em sala de aula, 

não se pretende estabelecer tais relações.  

Por sugestão da banca de qualificação e considerando a opção como uma 

abordagem indireta por excelência25, os dados a serem analisados serão obtidos de 

atas e de transcrições de reuniões em que os professores discutiram a reforma 

curricular do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do 

Paraná. 

                                                 
25 Isso se deve ao fato de não haver qualquer disparador intencional para as manifestações dos 
sujeitos. Ou seja, ao emitirem suas opiniões os sujeitos não tinham a intenção de responder a 
questões que seriam utilizadas em uma pesquisa cujo objeto fosse o estudo de concepções em 
Geometria e seu ensino. 
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Para melhor situar o leitor sobre o ambiente onde ocorre a pesquisa, os 

próximos são apresentados para caracterizar o ambiente de trabalho dos 

professores, os quais são os sujeitos desta pesquisa. 

 

 

3.2  DE ONDE FALAM: CARACTERIZANDO O AMBIENTE 

 

Os sujeitos participantes dessa pesquisa fazem parte de quatro 

departamentos distintos da UFPR e dois setores, mas tem em comum, o fato de 

serem professores do curso de Licenciatura em Matemática da referida instituição.  

Os departamentos em que os professores atuam são:  

• Departamento de Matemática; 

• Departamento de Desenho; 

• Departamento de Teoria e Prática de Ensino; 

• Departamento de Planejamento e Administração Escolar. 

A UFPR, possivelmente por questões políticas, possui o Departamento de 

Desenho independente do Departamento de Matemática. Os Departamentos de 

Matemática e Desenho pertencem ao Setor de Ciências de Exatas. Já os 

departamentos de Teoria e Prática de Ensino e de Planejamento e Administração 

Escolar, pertencem ao Setor de Educação. 

Tais professores foram escolhidos – se é que se pode dizer que foi uma 

escolha – por fazerem parte de um grupo que estudou a reformulação curricular do 

curso de Licenciatura em Matemática. Esclarecimentos sobre tal reformulação, são 

detalhados no item 3.4. 

Acreditando na importância da formação em Geometria e na especificidade de 

tal formação para professores de Matemática, eis a seguir, características do local 

onde atuam os professores – departamentos ou setores aos quais pertencem.  
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3.2.1  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DA UFPR 

 

O curso de Matemática da UFPR foi criado em 1940, já o Departamento de 

Matemática teve seu início de funcionamento em 1973, quando foi instituído o Setor 

de Ciências Exatas. Atualmente, localiza-se no terceiro andar do Edifício da 

Administração do Centro Politécnico. O Departamento possui os cursos de 

Matemática – Licenciatura e Bacharelado – e Matemática Industrial.  

Atualmente, conta com um corpo docente composto por quarenta e quatro 

professores efetivos e doze substitutos. Atende vinte e cinco cursos em diferentes 

áreas: 

• Agronomia  

• Biologia  

• Comércio Exterior  

• Desenho Industrial  

• Economia  

• Engenharia Cartográfica  

• Engenharia Civil  

• Engenharia Elétrica  

• Engenharia Florestal  

• Engenharia Mecânica  

• Engenharia Química  

• Estatística  

• Física  

• Geografia  

• Geologia  

• Informática  

• Licenciatura em Química  

• Matemática (Licenciatura e Bacharelado)  

• Engenharia Industrial Madeireira  

• Zootecnia  

• Engenharia Ambiental  

• Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia  



 48 

   

 

• Matemática Industrial  

• Ciências do Mar 

O Departamento de Matemática possui dois tipos de pós-graduação: Curso 

de Especialização para Professores de Matemática (lacto sensu) e Mestrado e 

Doutorado (stricto sensu). 

Os cursos de Mestrado ofertados pelo departamento são: 

• Mestrado em Métodos Numéricos, (em parceria com o Centro de 

Estudos de Engenharia Civil - CESEC); 

• Mestrado em Matemática Aplicada; 

Os cursos de Doutorado ofertados pelo departamento são: 

• Doutorado em Métodos Numéricos e Engenharia, (em parceria com o 

CESEC); 

O curso de Matemática iniciou adaptações em 2003 e desde então, está 

passando por um processo de reformulação curricular para se adequar à nova 

legislação. Desde 2006, os alunos ingressam no novo currículo e, futuramente, o 

currículo antigo será extinto. 

Atualmente o vestibular para o curso de Matemática é realizado em três 

etapas. Após o primeiro semestre de aula somente os alunos que apresentarem 

melhor rendimento permanecem no curso. Outras informações sobre este processo 

de mudança são apresentadas no item 3.4.1.  

 

 

3.2.2  DEPARTAMENTO DE DESENHO DA UFPR 

 

Devido a Reforma Universitária ocorrida na UFPR em 1971, foi criado 

Departamento de Desenho e Geometria Descritiva. Dois anos depois, foi criado o 

Setor de Ciências Exatas, o Departamento de Matemática, que se dividiu em dois 

departamentos: Matemática Aplicada e Desenho; e Matemática. Após isto, em abril 

de 1974, foi criada e aprovada pelo Conselho Setorial do Setor de Exatas, uma nova 

estrutura departamental para o Setor, por força de uma determinação do Conselho 

Federal de Educação, passando então a existir o Departamento de Desenho, com a 

denominação e forma atuais. 
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O Departamento de Desenho localiza-se no terceiro andar do Edifício da 

Administração do Centro Politécnico. Atualmente conta com um corpo docente 

composto por quatorze professores efetivos e cinco substitutos. Atende cursos das 

áreas de Ciências Exatas, Humanas, Tecnológicas, Agrárias e da Terra, ofertando 

as seguintes disciplinas: 

• Geometria Descritiva  

• Desenho Técnico  

• Geometria Descritiva  

• Desenho Técnico I, II e III  

• Perspectivas 

• Projeções Cotadas 

• Geometria Descritiva I e II 

• Estruturas e Técnicas de Apresentação de Projetos 

• Projetos Integrados em Geometria 

• Desenho Técnico A 

• Geometria Descritiva e Desenho Técnico I e II 

• Geometria Descritiva e Perspectiva 

• Geometria Descritiva A 

• Desenho Geométrico A 

• Geometria Descritiva e Desenho Técnico 

• Desenho Técnico 

• Elementos de Geometria 

• Técnicas de Representações Industriais 

O Departamento de Desenho oferta o curso de pós-graduação (lacto sensu) 

intitulado Expressão Gráfica no Ensino, subdividido nas linhas de pesquisa: 

Geometria e Computação Gráfica.  
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3.2.3  O SETOR DE EDUCAÇÃO 

 

O Setor de Educação da UFPR localiza-se no Edifício D. Pedro I, 2º andar, no 

centro de Curitiba. É responsável pelo curso de Pedagogia e oferece disciplinas para 

todos os cursos de licenciatura.  

Fazem parte do Setor de Educação os Departamentos de Planejamento e 

Administração Escolar, Teoria e Fundamentos da Educação e Teoria e Prática de 

Ensino. 

Desde 1984, possui o curso de Mestrado em Educação; e em 2001, foi criado 

também o Doutorado.  Atualmente, o Programa de Pós Graduação em Educação 

(PPGE) possui três Áreas Temáticas, subdivididas em linhas de pesquisa como 

segue: 

• Área Temática Escola Cultura e Processo de Ensino-Aprendizagem que 

possui as Linhas de Pesquisa: Cognição, Aprendizagem e Desenvolvimento 

Humano; Educação Matemática; Cultura, Escola e Ensino. 

• Área Temática História da Educação que possui a Linha de Pesquisa História 

e Historiografia da Educação. 

• Área Temática Educação e Trabalho que possui as Linha de Pesquisa: 

Mudanças no Mundo do Trabalho e Educação; Políticas e Gestão da 

Educação; Educação, Saúde e Trabalho. 

O setor responsável pela Revista Educar, lançada na década de setenta, e 

que atualmente possui circulação nacional. 

 

 

3.3 QUEM FALA: OS PROFESSORES PARTICIPANTES NAS REUNIÕES DE 

REFORMULAÇÃO CURRICULAR 

 

Nas reuniões de reformulação curricular do curso de Licenciatura em 

Matemática, quando da discussão de questões relativas à Geometria, participaram 

professores dos Departamentos de Matemática, Desenho, Planejamento e 

Administração Escolar e Teoria e Prática de Ensino.  

Ao todo foram doze professores que, de alguma forma, contribuíram com 
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esse processo. Desses doze professores, sete pertencem ao Departamento de 

Matemática, três ao Departamento de Desenho, e dois ao Setor de Educação.  

A seguir, alguns dados profissionais e curriculares dos professores, obtidos 

por meio do estudo de seus currículos Lattes. Para que os professores não fossem 

diretamente identificados, optou-se por utilizar uma sigla que representa o 

departamento ou setor ao qual pertencem, e um número, que serve somente para 

diferenciar professores de um mesmo departamento.    

 

 

3.3.1  PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

 

DM1 – Mestre, doutor e pós-doutor em Matemática Pura. Professor adjunto da 

Universidade Federal do Paraná desde 2002. Tem experiência na área de 

Matemática, com ênfase em Álgebra. 

 

DM2 – Graduado em Licenciatura Plena em Matemática, mestre em Métodos 

Numéricos em Engenharia e doutor em Matemática Aplicada. Professor adjunto da 

Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Matemática, com 

ênfase Análise e Matemática Aplicada. 

 

DM3 – Graduado Bacharel em Matemática, mestre em Matemática Aplicada e doutor 

em Matemática Pura. Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 

1994. Atuou nos anos de 2000 a 2006 como orientador no PPGE. Tem experiência 

em Educação e na área de Matemática, com ênfase em Matemática Aplicada, 

Geometria e Topologia.  

 

DM4 – Graduado em Matemática, mestre e doutor em Matemática Pura, doutor em 

Lógica e Filosofia da Ciência. Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná 

desde 1996. Atua desde o ano de 2000 como orientador no PPGE. Tem experiência 

em Educação e na área de Matemática, com ênfase em Lógica, Epistemologia e 

Álgebra.  
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DM5 – Graduado em Matemática, mestre e doutor em Matemática Pura. Professor 

adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 1995. Tem experiência na área 

de Matemática, com ênfase em Análise. 

 

DM6 – Graduado em Matemática, mestre e doutor em Matemática Pura. Professor 

adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 2002. Tem experiência na área 

de Matemática com ênfase em Álgebra e Geometria. 

 

DM7: Graduado em Licenciatura em Matemática, mestre em Matemática Pura. 

Professor assistente da Universidade Federal do Paraná desde 1999. Tem 

experiência na área de Matemática e atualmente desenvolve pesquisa na área de 

Educação. 

 

 

3.3.2  PROFESSORES DO DEPARTAMENTO DE DESENHO 

 

DD1 – Graduado em Licenciatura em Matemática, especialista em Matemática 

Aplicada, especialista em Administração de Empresas, mestre em Métodos 

Numéricos em Engenharia, doutor em Engenharia de Produção. Professor adjunto 

da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência na área de Matemática, com 

ênfase em Matemática Aplicada, Geometria e Topologia.  

 

DD2 – Graduado em Matemática, mestre e doutor em Métodos Numéricos em 

Engenharia. Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 1998. Tem 

experiência na área de Matemática, com ênfase em Matemática Aplicada, Álgebra, 

Geometria e Topologia. 

 

DD3 – Graduado em Licenciatura em Matemática, mestre em Métodos Numéricos 

em Engenharia. Professor assistente da Universidade Federal do Paraná desde 

2004. Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Geometria, 

Geometria Descritiva e Geometria Dinâmica. Atualmente faz doutorado na área de 

Educação. 
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3.3.3  PROFESSORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO 

 

SE1 – Graduado em Licenciatura e Bacharelado em Matemática, mestre e doutor 

em Educação. Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 2002. 

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Matemática, 

Alfabetização Matemática, Didática e Arte Educação.  

 

SE2 – Graduado em Licenciatura em Matemática, mestre e doutor em Educação. 

Professor adjunto da Universidade Federal do Paraná desde 1994. Tem experiência 

na área de Educação, com ênfase em Educação Matemática, Formação de 

Professores, Ensino-Aprendizagem e Psicologia do Ensino e da Aprendizagem.  

 

 

3.4 A PESQUISA 

 

Nesta sessão, é detalhado o modo como foi realizada a pesquisa, desde a 

coleta de dados até o tratamento destes.  

A próxima sessão tem o objetivo de situar o leitor no que diz respeito às 

mudanças curriculares que vêm ocorrendo no Curso de Licenciatura em Matemática 

da UFPR.  

 

 

3.4.1  MUDANÇAS NO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DA 

UFPR 

 

Desde abril de 2004, o currículo do curso de Matemática está em 

reformulação. Uma comissão, designada pelo colegiado do curso de Matemática, 

formada por professores do Departamento de Matemática, do Departamento de 

Desenho, do Departamento de Planejamento Escolar, do Departamento de Teoria e 

Prática de Ensino e também professores interessados, reuniram-se vinte e cinco 

vezes durante quatorze meses para estudar propostas de reformulação do curso de 

Licenciatura em Matemática. Em algumas reuniões representantes da Sociedade 
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Brasileira de Educação Matemática – SBEM, da Sociedade Brasileira de Matemática 

– SBM, e professores de outras universidades foram convidados para dar suas 

contribuições, principalmente no que diz respeito às mudanças do processo seletivo 

para o ingresso no curso de Matemática. 

Investigar as concepções sobre Geometria dos professores da Licenciatura 

em Matemática da UFPR é o objetivo desta pesquisa. Aproveitou-se o momento de 

reformulação curricular do curso de Matemática, para investigar tais concepções, 

visto que, caracteriza um momento especial: encontro de professores com diferentes 

formações, que atuam em diferentes áreas. Em comum, estes professores têm o 

objetivo de adequar curricularmente o curso de Licenciatura em Matemática, visando 

à melhoria do curso, da formação dos alunos.  

O próximo item traz detalhes sobre o material utilizado nesta pesquisa e o 

modo como foi escolhido. 

 

 

3.4.2  MATERIAL PASSÍVEL DE ANÁLISE, PERCURSO PERCORRIDO 

 

Algo que difere esta pesquisa das demais pesquisas sobre concepções 

estudadas, diz respeito à essência do material passível de análise. Trata-se do 

registro das discussões de cada reunião de reformulação curricular, que foi feito de 

dois modos: atas e gravação em fitas cassetes do áudio de cada reunião. Vale 

ressaltar que consiste em uma abordagem indireta de pesquisa e que não teve 

interação ou interferência do pesquisador com os sujeitos da pesquisa. 

Inicialmente, o instrumento escolhido para a coleta dos dados foi a entrevista, 

no caso, semi-estruturada. Para a elaboração da entrevista foi utilizado um breve 

resumo de um artigo produzido por um dos professores do curso de Matemática, 

participante do processo de reformulação curricular do curso. Tal artigo foi escolhido 

por ser conhecido pelos professores e por tratar diretamente das características da 

Geometria e das transformações pelas quais passou seu ensino. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais, com três 

professores. Não se utilizou tais entrevistas porque estruturalmente, eram 

incompatíveis com o referencial teórico, uma vez que, a escolha de um texto sobre 
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Geometria, influenciaria de algum modo às respostas dos professores. Outro 

problema é que a escolha de determinado artigo explicitaria, talvez indiretamente, as 

concepções de Geometria da pesquisadora. Assim, por sugestão da banca de 

qualificação, abandonou-se as entrevistas e o foco recaiu sobre as atas e as 

gravações das reuniões de discussão da reforma curricular. 

Primeiramente realizou-se uma busca nas atas e nas ementas das disciplinas 

de interesse. 

 

 

3.4.3  REGISTROS DOCUMENTAIS: ATAS, EMENTAS DAS DISCIPLINAS 

 

Durante as reuniões para reformulação curricular, professores com formação 

diferentes, argumentaram sobre o que acreditam ser o ideal de ensino para alunos 

do curso de Matemática. Estas discussões são o objeto de investigação dessa 

pesquisa, pois revelam as concepções de tais professores. Tal fato, ocorre por meio 

de discurso, não estimulado sobre o ensino na formação do professor de Matemática 

dessa instituição.  

As atas das reuniões de reformulação curricular já haviam sido estudadas 

quando foi procurado delimitar o foco e o objeto de pesquisa. Naquele momento não 

observou-se que esses registros seriam importantes e indispensáveis para a 

apreensão de concepções de Geometria.  

Devido aos problemas metodológicos das entrevistas, visualizou-se que o 

material a ser analisado viria das atas de reformulação curricular e das gravações de 

áudio dessas reuniões. 

Consultando as atas, verificou-se em quais reuniões foram discutidos 

assuntos ligados à Geometria. O passo seguinte foi ouvir as gravações do áudio das 

reuniões os quais são extremamente importantes para essa pesquisa. Percebeu-se 

que a escrita das atas foi feita de modo cuidadoso, mas, detalhes importantes à 

pesquisa, não foram registrados em ata. Tal fato, justifica a transcrição dos diálogos 

das reuniões como a fonte de dados mais importante para a pesquisa. 

Nem todas as atas foram escritas pela mesma pessoa. O coordenador do 

curso de Matemática, participante ativo das reuniões, escreveu as atas das vinte 
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primeiras reuniões. Duas alunas do curso de Matemática, bolsistas e ouvintes das 

reuniões, escreveram as atas das outras cinco reuniões. Tais registros encontram-se 

disponíveis no endereço eletrônico:  

<www.mat.ufpr.br/graduacao/matematica/grade/grade.html>  

Em uma das reuniões, um professor apresentou um artigo que escreveu 

durante o processo de reformulação curricular intitulado: Raciocínio Visual vs. 

Raciocínio Formal em Geometria. Como esse artigo não foi publicado, foi feita uma 

consulta ao professor para utilizar seu artigo como fonte de dados e o disponibilizar 

em anexo. O mesmo sugeriu que fosse utilizado outro artigo, gerado a partir do 

primeiro e publicado; intitulado Uma Via Estética de Acesso ao Conhecimento 

Matemático. 

As ementas das disciplinas relacionadas à Geometria – ministradas por 

professores dos departamentos de Matemática e Desenho – foram consultadas com 

o propósito de evidenciar concepções e não com o objetivo de analisar conteúdos 

específicos. No anexo um e dois são apresentadas as ementas das disciplinas tais 

como constam na página eletrônica do curso de Matemática: www.mat.ufpr.br. 

  

  

3.4.4  REGISTRO EM ÁUDIO: GRAVAÇÕES EM FITAS CASSETE 

 

De posse das vinte e cinco atas das reuniões de reformulação curricular do 

curso de Licenciatura em Matemática da UFPR, foram identificados os encontros em 

que haviam sido discutidos assuntos relacionados à Geometria. Tais assuntos 

poderiam ser sobre conteúdos de Geometria, ou disciplinas relacionadas a mesma. 

Consta no site do curso de Matemática que a gravação em áudio de todas as 

reuniões está sendo transcrita integralmente.  

A gravação de todas as vinte e cinco reuniões ordinárias26 de reformulação do 

curso de Matemática deu origem a cinqüenta e duas fitas cassete que primeiramente 

foram ouvidas e selecionadas. Posteriormente, foram transcritos os trechos de 

diálogos que interessam a este trabalho.  

                                                 
26 Ocorreram reuniões extraordinárias com a presença de professores de outras universidades. 
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A transcrição literal dos diálogos deu origem a um texto relativamente 

extenso. Percebe-se que os diálogos são repetitivos e algumas vezes contraditórios. 

Diante de um material rico em detalhes, porém em estado bruto, começou-se o 

trabalho no sentido de melhor compreendê-lo e apresentá-lo adequadamente 

contemplando o que se pretende investigar: concepções. 

O processo de escolha do modo de apresentação dos resultados foi difícil. A 

primeira intervenção nos dados consistiu em uma discussão com os diálogos, ou 

seja, na transcrição inseriram-se comentários, argumentações e possíveis 

compreensões sobre os discursos. Em seguida há um direcionamento para separar 

os trechos de diálogos de acordo com a disciplina, a carga horária, o conteúdo, a 

abordagem metodológica e outros aspectos considerados necessários. Cada sessão 

foi nomeada de acordo com o que, a meu ver, continha de mais importante. Sendo 

assim, pode-se dizer que seriam pré-categorias.  As pré-categorias criadas foram: 

• Questões políticas, quem sai perdendo é o ensino de Geometria. 

• Utilização de recursos computacionais. 

• Argumentos algébricos para a implantação de uma disciplina de 

Geometria. 

• Argumentações sobre a importância de se ensinar Geometria. 

• Diferentes pontos de vista na argumentação sobre a importância de 

uma mesma disciplina. 

• O papel do ensino da Geometria – invariantes, construções, apelo 

visual. 

• Fundamentação da Geometria ou Formalização da Geometria? 

• O que deve ser visto antes, Geometria Espacial ou Plana?  

• Primeiros indícios de mudança de discurso? 

• Conflitos? Questões políticas? Problemas com Geometria? 

• Questões políticas ou necessidades da formação do professor de 

matemática? 

• Conflito parte I – Disciplina Elementos de Geometria diferentes 

concepções sobre formação em Geometria. 

• Integração das disciplinas. 

• Conflito parte II – Disciplina Elementos de Geometria – Questões 
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Políticas – Qual é a formação adequada para ministrar a disciplina. 

• O surgimento de uma nova disciplina: Geometria Algébrica? 

• Interligação da Geometria com outras áreas da Matemática – Diferença 

de enfoque da disciplina Elementos de Geometria ao passar a ser 

ministrada pelo Departamento de Matemática? 

• Geometria Euclidiana a la Euclides - Uma nova concepção de ensino 

de Geometria, o Raciocínio Visual. 

• Mudança de discurso. 

• Demonstrações Algébricas em Geometria. 

• A importância do Raciocínio Visual em Geometria. 

• A retirada da disciplina Geometria Descritiva. 

• Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana, disciplina Geométrica ou 

Algébrica? 

Como professora formada pela instituição em questão e como pesquisadora 

em formação, tem-se concepções de Geometria que não deveriam influenciar, ou 

direcionar na classificação/escolha dos dados. Em conseqüência disso, constatou-se 

que a apresentação dos resultados deveria ser mais bem elaborada. 

O processo de escolha das categorias ocorreu em decorrência da observação 

da intensidade das discussões e das evidências de concepções, procurando agrupar 

os assuntos. 

O capítulo seguinte trata do objetivo desta pesquisa: a compreensão dos 

dados coletados, possibilitando a apreensão de concepções de Geometria. 
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4 COMPREENSÕES 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor o caminho percorrido no 

tratamento dos dados coletados, da escolha das atas à seleção e transcrição das 

reuniões. 

O item seguinte traz um resumo sobre as informações contidas nas atas das 

reuniões de reformulação curricular. 

 

 

4.1 O QUE CONSTA NAS ATAS  

 

Estudando o conteúdo das atas das reuniões, identificou-se os momentos em 

que foram discutidos assuntos ligados a Geometria. A seguir descrevo alguns dados 

relevantes presentes nas atas. 

Ressalta-se que os dados a serem analisados serão as transcrições dos 

diálogos das reuniões e que a este capítulo cabe apenas fornecer um pano de fundo 

do que foi discutido, ao mesmo tempo em que esclarece os critérios que foram 

utilizados para a seleção das fitas. 

De acordo com a ata da décima reunião (realizada em 17/08/2004) discutiu-se 

os moldes da disciplina “Elementos de Geometria”, atualmente oferecida pelo 

Departamentos de Desenho. Um dos professores presentes sugeriu que esta 

disciplina passasse a ser ministrada por professores do Departamento de 

Matemática, pois tal departamento “dispõe de professores que fizeram mestrado e 

doutorado em Geometria e por este motivo, teriam melhores condições de ministrar 
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tal disciplina e de fazer relações com outros conceitos fundamentais na formação do 

professor de Matemática”. O mesmo participante afirmou que professores do 

Departamento de Matemática possuem conhecimento em Geometrias euclidianas e 

não-euclidianas, fundamental na formação do estudante, “o desconhecimento destes 

tópicos pode levar o professor a ministrar esta disciplina como um assunto acabado, 

como verdades que não devem ser contestadas”. (décima.ata, realizada em 

17/08/2004) Diante dessa argumentação, o professor DM4 manifesta-se sobre tal 

proposta.  

Na reunião seguinte um professor apresenta um documento onde escreveu 

que – segundo o autor da décima primeira ata – manifesta seu ponto de vista sobre 

a disciplina Elementos de Geometria e o modo como ela deveria ser ministrada.  

Em seguida discute-se sobre a necessidade da implantação de ferramentas 

computacionais e de se dar maior ênfase ao raciocínio visual. Uma das professoras 

do Departamento de Desenho propôs-se a apresentar, na próxima reunião, o 

programa de uma disciplina de Geometria Dinâmica. 

Nesta mesma reunião, decidiu-se que a disciplina Desenho Geométrico I seria 

obrigatória, já a disciplina Desenho Geométrico II passaria27 a ser optativa. Uma 

justificativa dada para tal alteração é a presença de conteúdos de Geometria em 

todo o curso, em disciplinas como Geometria Analítica, Desenho Geométrico I, 

Elementos de Geometria e Cálculo, sendo, desta forma, satisfatoriamente abordada 

na presente proposta. Em certo momento um professor reafirma sua preocupação 

em fazer com que a Geometria Euclidiana não seja apresentada como ‘algo 

acabado’.  

Sobre a Disciplina Geometria Dinâmica, solicitou-se da professora 

responsável pelo planejamento da ementa da disciplina, uma cópia do material 

escrito. O documento recebido não possui o programa da disciplina de Geometria 

Dinâmica. Consiste em justificativas da importância do ensino da Geometria, 

possíveis descrições dos objetivos de se ensiná-la, e as relações com outras áreas 

da matemática que podem ser exploradas. Em seguida apresenta quatro possíveis 

abordagens para o ensino da Geometria: 

• A Geometria como estudo da visualização, do desenho e da construção de 

                                                 
27 Na grade curricular anterior, a disciplina Elementos de Geometria era anual, obrigatória e tinha 
carga horária de 60 horas. 
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figuras (no espaço bidimensional e tridimensional); 

• A Geometria como estudo do mundo real, físico. Obs: embora a geometria 

derive do mundo físico, suas ligações com esse mundo são geralmente 

ignoradas. 

• A Geometria como veículo para representar conceitos matemáticos, ou 

outros, cuja origem não é visual ou física. Ou seja, utilizar o poder da 

geometria de representar idéias da aritmética, da álgebra e da análise. Assim, 

ter a habilidade para interpretar geometricamente, quando possível, 

problemas de outras áreas da matemática ou de outras ciências. 

• A Geometria como exemplo de um sistema matemático - Formalização dos 

conceitos intuitivos de geometria. Historicamente, a geometria foi o primeiro 

ramo da matemática a se organizar logicamente. De fato, a geometria tem 

como objetivos principais justificar, discutir lógica e dedução e escrever 

demonstrações. 

A seqüência do documento contém a descrição dos objetivos das disciplinas 

Desenho Geométrico, Geometria Descritiva, Elementos de Geometria e Projetos 

Integrados em Geometria. 

Na décima terceira reunião, realizada em 29/09/2004, voltou-se a discutir 

sobre qual departamento deveria ser responsável pela disciplina Elementos de 

Geometria. Um professor do Departamento de Matemática, presente na reunião 

explicitou que moldes teria tal disciplina ao ser encampada pelo Departamento de 

Matemática: 

• Deveria começar com a resolução de problemas que justificassem a 

necessidade de se fazer demonstrações, pois muitos estudantes conseguem 

reproduzir e até fazer novas demonstrações, porém não compreendem a 

necessidade da demonstração para justificar e dar autenticidade às 

afirmações.  

• Deve-se estabelecer uma relação com a teoria de grupos, sendo necessário 

desenvolver um trabalho inicial no qual os alunos compreendam que a 

Geometria é feita com base em idéias e não em desenhos.  

• Estabelecer relação entre a Geometria e a Teoria dos Números, pois 

historicamente este estudo nasce dentro da Geometria.  
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• Apresentar os conceitos de ordem e métrica, introduzindo as propriedades 

dos números reais.  

• Trabalhar a construção de triângulos para desenvolver a intuição do aluno 

para conceitos de semelhança e congruência.  

• Trabalhar a congruência de triângulos e aproveitar este assunto para 

introduzir a idéia de demonstração.  

• Trabalhar idéias de demonstração por absurdo e demonstrações indiretas 

explorando o raciocínio lógico dedutivo, sem usar a linguagem formal de 

lógica.  

• Trabalhar os conceitos de perpendicularismo, paralelismo, todos os casos de 

congruências a partir do caso lado-ângulo-lado, o Teorema de Pitágoras, seu 

recíproco e suas demonstrações. 

• Trabalhar o aspecto histórico e geométrico do aparecimento dos irracionais, 

paradoxos de Zenão, as idéias de Eudoxo para evitar a incomensurabilidade 

do lado e diagonal de um quadrado.  

Em suma, os participantes concluem que a ementa da disciplina continuaria 

praticamente a mesma, o que mudaria seria o modo de conduzir seu ensino, o 

enfoque dado.  

Sobre a disciplina Geometria Descritiva28, após alguma discussão, decidiram 

solicitar ao Departamento de Desenho a criação das disciplinas semestrais 

Geometria Descritiva I e II, ambas com 60 horas e optativas no novo currículo. 

No item seguinte são apresentados dados obtidos na transcrição dos 

diálogos, intercalados com algumas informações presentes nas atas. Nesta etapa 

foram ignorados aspectos como marcas de oralidade e a ordem cronológica. Não 

obstante, tomou-se o cuidado de registrar o local (número da reunião, fita e lado) em 

que se podem encontrar os diálogos tomados como ponto de partida para a 

compreensão de possíveis concepções. 

 

 

 

 

                                                 
28 Anteriormente anual, obrigatória e com carga horária de 120 horas. 



 63 

   

 

4.2 COMPREENSÕES A PARTIR DOS DIÁLOGOS 

 

Como resultado do processo de compreensão da transcrição dos diálogos, 

apresenta-se as categorias de análise identificadas:  

• A Geometria Euclidiana e a importância do raciocínio visual. 

• Utilização de instrumentos de Desenho. 

• Utilização de recursos computacionais. 

• Demonstrações em Geometria. 

• Caminho somente de ida: Interligação da Geometria com as outras 

áreas da Matemática (Álgebra, Cálculo e Análise). 

• Enfoque da Disciplina Elementos de Geometria: Departamento de 

Matemática X Departamento de Desenho e Setor de Educação. 

A seguir o leitor encontrará cada categoria seguida de justificativas do porquê 

foram eleitas como significativas. Tais categorias são ilustradas por recortes 

identificados dos diálogos das reuniões e⁄ou atas. Ao final de cada serão tecidas 

algumas considerações a respeito de cada categoria. 

Ressalta-se que quando se faz uma categoria é desejável que não haja 

intersecções, ou seja, um mesmo diálogo não deveria, em princípio, ser alocado em 

mais de uma categoria. No entanto, pela natureza dos dados isso não foi possível, 

pois se correria o risco de recortar a fala, perdendo-se do contexto. 

 

 

A GEOMETRIA EUCLIDIANA E A IMPORTÂNCIA DO RACIOCÍNIO VISUAL 

  

Esse tema surgiu em diferentes reuniões e ressalta concepções diversas de 

Geometria, apresentando aos leitores, distintos caminhos para seu ensino. O 

assunto foi tratado em vários momentos do processo de reformulação curricular.  

 

DIÁLOGOS:  

 

7ª reunião – fita 15, lado B. 
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DM3 – Tem um problema proposto por Hans Freudenthal29, que visa a desenvolver 

a capacidade de transpor uma visualização imaginária espacial pra uma vista 

superior, lateral, frontal, etc.. O problema apresenta vários objetos: um rio, uma 

igreja, uma caixa d´água, e um marco. Pede-se que os alunos imaginem uma 

viagem de barco pelo rio. São apresentadas aos alunos uma série de fotos que 

foram tiradas de dentro do barco, só que essas fotos eram colocadas todas fora de 

ordem e o aluno, em função dessa vista superior, tinha que conseguir organizá-las. 

 

SE2 – O Pisa30 traz bastante exercícios desse tipo. 

 

DM3 – Os professores costumam deixar a parte de Geometria para o último bimestre 

e nunca dá tempo. Costumam trabalhar a parte algébrica, mas não a geométrica. É 

importante, desde já, trabalhar este tipo de problema, afinal a Geometria 

desenvolve-se lado a lado com Álgebra Linear e Cálculo. Precisamos pensar em 

inserir Geometria desde o início de currículo. Geometria não é um apêndice do 

curso, Geometria é algo fundamental.  

 

DD3 – Em Geometria Analítica é visto mais a Geometria plana, já em Geometria 

Descritiva, trabalha-se mais com a Geometria espacial e suas projeções no plano, 

com a visão espacial. 

 

DM3 – Olha a prática pedagógica e os estudos feitos demonstram que o ideal é 

partir do espacial pra chegar ao plano, porque o espacial é palpável, desde que não 

sejam feitas construções. 

 

SE2 – Mas a questão é: visualização e representação. Se formos fazer 

representação do plano do modo como é dado no colégio, não conseguiremos fazer 

                                                 
29 FREUDENTHAL, H. Revisiting Mathematics Education: China Lectures. Kluwer Academic 
Publishers. Mathematics Education Library,1991. 
30 Pisa: Programa Internacional de Avaliação de Alunos. “O PISA é um programa internacional de 
avaliação comparada, cuja principal finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos 
sistemas educacionais, avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15 anos, idade em que se 
pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países.” 
http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/ 05-06-07. 
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representação, mas sim, manipulação e visualização. A não ser que se trabalhe com 

algum programa computacional. 

 

DM3 – Seria como apresentar um cubo com um corte. O aluno tem que descobrir 

qual é a planificação daquela figura através do corte. Ou seja, partir de um objeto 

espacial para chegar à sua planificação. Isso não é nem um pouco trivial para o 

aluno e notem que não requer construção formal. 

 

DM4 – Mas exige maturidade, maturidade de enxergar a planificação. 

 

SE2 – Acho que o professor DM3 está pensando em não separar figuras espaciais e 

planas, e sim, trabalhar conjuntamente. Penso que poderíamos mudar o nome da 

disciplina de Desenho Geométrico para Geometria Euclidiana e incluir esses 

aspectos. Porque atualmente nas escolas de Ensino Fundamental, não se começa 

pelas formas planas. 

 

DD3 – Mas em Desenho Geométrico hoje isso já acontece, trabalha-se com 

planificação. 

 

DM3 – Mas veja, não é só a questão da planificação, a questão é construção e 

decomposição de figuras, seria o olhar diferente. 

 

DM1 – Outra disciplina que me incomoda é Elementos de Geometria. O que 

incomoda é o modo como os assuntos são abordados. Eu gostaria que fosse 

trabalhado de forma que o aluno percebesse que as demonstrações feitas 

independem dos desenhos utilizados, sem os invariantes. O aluno deve perceber 

que independente do campo da matemática em que ele está trabalhando, os 

axiomas são os mesmos e são válidos. O ideal, para nós, em matemática, seria que 

o aluno não criasse um modelo.  

 

Ata da sétima reunião 
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“O Prof. DD1 enfatizou a importância da disciplina de Elementos de Geometria para 

os estudantes de Matemática. Segundo ele, deve ser dada ênfase à forma 

axiomática, que ao final do semestre o estudante deve perceber a estrutura que está 

por trás, que a estrutura axiomática independe dos desenhos.” 

 

7ª reunião – fita 15, lado B. 

 

DM3 – Mas isso depende do quanto o aluno praticou a experimentação do que 

aprendeu. 

 

DM1 – Seria perigoso o aluno cursar a disciplina de Elementos de Geometria de 

maneira axiomática e concluir o curso achando que as idéias estão amarradas aos 

desenhos. 

 

DM3 – O que se está querendo dizer é que deve-se passar desse estágio pra que 

ele seja capaz de concluir que detectou um invariante, nesse aspecto, e aí a 

formalização vem ao natural. Exemplo: Como é que eu vou verificar que isso valha 

pra todo triângulo? Através da demonstração, a demonstração se insere 

naturalmente. 

 

DD2 – Mas já é feito isso em Elementos de Geometria. São trabalhadas as 

construções geométricas, os teoremas, as propriedades. Não é uma disciplina 

amarrada a Desenho Geométrico. Por meio do esboço das figuras é possível 

enxergar propriedades que devem ser demonstradas. 

 

DM7 – Realmente, o apelo visual é muito importante. 

 

DM3 – Tem aspectos que são indutivos, só conseguimos verificar com construções 

indutivas. Em Geometria, vários aspectos podem ajudar o aluno a entender que os 

postulados fazem sentido. Isso é algo extremamente natural da investigação. 

 

DM4 – Eu acho importante salientar que lógica não é uma receita para o aluno 

aprender a pensar, lógica é a síntese do que ele já sabe pensar. É o manuseio 
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experimental da Geometria, ou do próprio Cálculo, o manuseio concreto das coisas. 

A lógica leva o aluno a entender algum princípio lógico. 

 

10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DM4 – No campo da Geometria há uma concepção que nós matemáticos temos 

uma idéia errada do que é Geometria, que o próprio Hilbert deu ênfase na 

reformulação da Geometria. E nós, matemáticos em geral, achamos que o que hoje 

nós chamamos de Geometria Euclidiana é o que Euclides chamava de Geometria 

Euclidiana. Euclides desenvolveu a Geometria Euclidiana, mas a axiomática que ele 

usou, a metodologia que ele usou, o padrão de rigor de demonstração que para ele 

significava demonstrar algo, é completamente diferente do que nós usamos hoje. 

Por exemplo, Euclides usava desenhos geométricos para fazer demonstrações, não 

que ele acreditasse no que via, que ele acreditasse no visual para chegar a um 

resultado, mas, era parte da metodologia dele. Para mim, a diferença é que na 

Geometria Euclidiana, Euclides dá ênfase ao raciocínio visual em contraposição ao 

raciocínio formal. O raciocínio visual não é algo completamente descartável, e Hilbert 

descartava a indução porque achava que isso levava à problemas. Eu acho que o 

Departamento de Desenho trabalha dando mais ênfase à Geometria Euclidiana, ao 

raciocínio visual-formal, compatibilizando com o Desenho Geométrico. Agora, o 

enfoque que o DM1 está querendo dar a Elementos de Geometria é mais formal, 

uma dedução não visual para ver quais são as limitações que o desenho possui. Eu 

acho importante que nossos alunos, futuros professores que trabalharão no Ensino 

Fundamental e Médio, aprendam também a forma de raciocinar visualmente. 

  

SE1 – Se pensarmos em Educação, algumas estatísticas dizem que 70% dos alunos 

aprendem via imagem. Então, um grupo de alunos, de certa forma imaturos para o 

Curso de Matemática, certamente aprendem de maneira, “mais fácil”, com o auxílio 

da imagem. 

 

DD1 – Elementos de Geometria não é uma disciplina tão fácil para os alunos, apesar 

de recorrermos a desenhos, também são feitas muitas demonstrações. Acho que 
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com essa disciplina fazemos um elo entre o visual e o formal, o que ajuda o aluno a 

amadurecer. 

 

11ª reunião – fita 38, lado A. 

 

DM4 – O apelo a figuras (num sentido construtivo) e ao “movimento” delas, isto é, ao 

aspecto visual da matemática, do ponto de vista histórico, foi parte essencial (e não 

um defeito!) do método axiomático, mais especificamente, do método axiomático 

material ou concreto com que foi desenvolvida a geometria euclidiana, ou seja tendo 

como modelo intuitivo a “realidade espacial”. Do ponto de vista pedagógico, um 

desafio para a didática da matemática será sugerir e implementar técnicas ou 

métodos de visualização como um caminho para o aprimoramento da maturidade no 

raciocínio matemático, tanto visual quanto formal. 

 
 

CONSIDERAÇÕES 

 

Já nas primeiras falas percebe-se uma preocupação com o modo de abordar 

a Geometria, com a interligação que deve haver entre o espaço tridimensional e as 

representações no plano.  

É demonstrada a preocupação em fazer com que, por meio de atividades 

investigativas de experimentação, os alunos não façam demonstrações em função 

dos desenhos, mas sim, que percebam os invariantes e os demonstrem, 

reconhecendo-os como teoremas e utilizando-os também, em outras áreas da 

Matemática.  

Atualmente, pode-se ensinar a Geometria Euclidiana axiomaticamente, 

construindo-a por meio de postulados. Resta saber em que esse processo contribui 

para a formação do professor, uma vez que, a Geometria Euclidiana não foi 

construída por Euclides axiomaticamente. Um participante ressalta que a 

formalização de uma propriedade, uma demonstração, não ocorre em um processo 

lógico linear, mas sim, por meio da experimentação. 

É importante destacar duas concepções distintas sobre a abordagem do 

ensino da Geometria. De um lado o professor DM1, que defende e ensino da 
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Geometria com base em construção axiomática, a dedução não visual, onde as 

demonstrações independem dos desenhos. Por outro lado, o professor DM4, 

argumenta sobre a importância de um ensino de Geometria baseado em 

características históricas, com base no raciocínio visual, assim como Euclides o fez.    

 

 

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE DESENHO 

 

Essa categoria está intimamente ligada com o uso de recursos 

computacionais, no caso, softwares de Geometria Dinâmica. Tal categoria foi 

escolhida devido a dois fatores: primeiro porque a utilização de novas mídias na 

educação causa certa polêmica e segundo porque reflete diferentes concepções de 

Geometria e objetivos de seu ensino. 

 

DIÁLOGOS: 

 

7ª reunião – fita 15, lado B. 

 

DM1 – Seria importante que a disciplina Elementos de Geometria fosse dada no 

primeiro semestre, porque é nesse momento que o aluno começa a fazer 

demonstrações, o que auxilia nos cursos de Geometria Analítica e de Cálculo. A 

vantagem de se ministrar esta disciplina no primeiro semestre é que o aluno vai 

começar a escrever demonstrações e desenvolver o formalismo, a visualização e 

intuição. Esta disciplina era trabalhada no antigo Segundo Grau31, eu passei pela 

experiência de ter dado esta disciplina, dessa forma. Lembro que teve um momento 

em que meus alunos tiveram dificuldades, por não terem trabalhado com régua e 

compasso. 

 

DD2 – Alguns alunos comentam que é no curso de Desenho Geométrico que, pela 

primeira vez, trabalham com compasso. Atualmente, no Ensino Médio não é 

ensinado a utilizar tais materiais. 

                                                 
31 O Segundo Grau atualmente é chamado de Ensino Médio. 
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11ª reunião – fita 38, lado B. 

 

DM4 – Em Desenho Geométrico a finalidade não é aprender Geometria, é aprender 

técnicas de Desenho. 

 

DD1 – O aluno usa, aplica propriedades que ele conhece, mas não sabe de onde 

vieram e porque as usa. Em Elementos de Geometria, ele vai descobrir de onde veio 

estas propriedades e porque são válidas. 

 

DM5 – Mas em Desenho Geométrico os conteúdos não poderiam ser apresentados 

aos alunos de forma axiomática? 

 

DD1 – Não, são coisas distintas. Em Desenho Geométrico fazemos algumas 

demonstrações necessárias às construções, para a discussão da resolução de 

problemas. Já em Elementos, justificamos os porquês. 

 

7ª reunião – fita 15, lado B. 

 

DM1 – A construção e a axiomática são modos diferentes de trabalhar. 

Axiomaticamente são apresentados postulados e a partir destes postulados são 

deduzidas uma série de propriedades geométricas. Isso pode ser feito sem ter visto 

construção com régua e compasso. São coisas independentes.  

 

DM4 – Mas a própria Geometria Euclidiana foi construída através desses 

instrumentos.  

 

DM1 – Mas não precisa desenvolver a técnica de trabalhar com régua e compasso 

para intuir e desenvolver demonstrações geométricas.  

 

DM4 – Eu não concordo.  
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DM1 – É possível pensarmos em um curso de Elementos de Geometria semestral, 

dado de forma axiomática, e em um segundo momento, trabalhar construções com 

régua e compasso no curso de Desenho Geométrico. 

 

DM3 – Realmente, é possível trabalhar desta forma, mas precisamos pensar no que 

seria melhor pro nosso aluno, o que facilitaria seu trabalho como futuro professor. 

Dessa forma, corremos o risco que nossos alunos aprendam a fazer demonstrações, 

mas não entendam os postulados, por que razão os usam, qual o significado. 

Acredito que aprendendo a fazer construções antes, o aluno terá condições de 

associar postulados a construções, o que tende a auxiliar na compreensão.   

 

SE1 – Sem dizer que estabelece uma ponte entre os conteúdos acadêmicos e os 

que vai trabalhar no Ensino Fundamental e Médio.  

 

DD2 – Os alunos muitas vezes comentam que compreendem o desenho depois de 

verem a demonstração, ou compreendem a demonstração depois de fazerem o 

desenho. Um exemplo é a frase falada com freqüência: “ah é pra isso que serve arco 

capaz”. 

 

DM3 – Sem dizer que para a Geometria chegar ao que ela é hoje, existiu um 

monstruoso trabalho de provas e refutações. Infelizmente, o aluno só constrói um 

significado mais profundo se passar por essas construções, essas tentativas. Eu 

creio que talvez o ideal seria, durante todo o curso, trabalhar as construções, testes, 

para só então apresentar os postulados, porém, é complicado para o professor 

organizar seu trabalho dessa forma. Sendo assim, acho que na disciplina Desenho 

Geométrico deve-se trabalhar a construção, a visualização. 

 

 
10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DM4 – Eu estava pensando: qual é a contribuição do Desenho, da disciplina 

Elementos de Geometria? Eu insisto em que a Geometria proposta não é a 

Geometria a la Euclides. Ele fazia demonstrações, mas grande parte das 
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ferramentas que ele utilizava para fazer demonstração eram construídas com régua 

e compasso. Para Euclides o raciocínio visual era muito importante. O desenho é 

muito importante pra conjecturar e depois, de repente, encontrar a demonstração. 

Esse enfoque do desenho eu acho importantíssimo. 

 

DM2 – Pois é, com régua e compasso se pode construir raiz de dois. Mas com régua 

e compasso não se pode construir raiz cúbica de dois. Vejam que temos algo 

importante para abordar. Por meio de um instrumento de convencimento visual, 

conseguimos construir raiz quarta de dois, mas não conseguimos construir raiz 

cúbica de dois. Por que não conseguimos? 

 

DD1 – Na disciplina de Projetos Integrados os alunos estudaram isso. Eles estavam 

estudando problemas clássicos: o porquê não se pode construir raiz cúbica, o 

porquê com régua e compasso não se pode fazer determinadas construções.  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Mais uma vez, percebe-se a presença de duas correntes: a que defende o 

ensino de Geometria de forma axiomatizada e a que defende a experimentação e a 

construção de conceitos geométricos tal como a Geometria foi criada, não de modo 

linear.  

 Apesar de concordar que a Geometria possa ser trabalhada de forma 

axiomática, desconhecendo a técnica de utilização dos instrumentos de desenho e 

como eles podem auxiliar em demonstrações, o professor DM3 alerta para o que é 

melhor sob o ponto de vista da formação de professores de Matemática. Seu 

discurso revela que, o ideal seria que a disciplina de Elementos de Geometria fosse 

dada posteriormente a disciplina de Desenho Geométrico, aproveitando o 

conhecimento desenvolvido na primeira através de construções, para auxiliar na 

segunda.  

Novamente o professor DM4 defende a importância do raciocínio visual obtido 

por meio de construções visuais, utilizando instrumentos de desenho. Para ele, o 

desenho contribui ao conjecturar as demonstrações.  
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O professor DM2 alerta para a importância de se estudar as deficiências que 

as construções visuais possuem. Em resposta a argumentação feita, o professor 

DD1 afirma que a disciplina de Projetos Integrados em Geometria aborda problemas 

clássicos de construções geométricas. 

Quando os professores comentam que as disciplinas de Desenho Geométrico 

e Elementos de Geometria são distintas e que suas ementas não são compatíveis, 

possivelmente trata-se de questões eminentemente políticas. Isso porque a junção 

destas duas disciplinas significaria, para o Departamento de Desenho, a perda de 

carga horária, o que não era desejável naquele momento. Sendo assim, para o 

Departamento de Desenho, seria interessante que as duas disciplinas fossem vistas 

como distintas, com finalidades diferentes e necessárias. Questões dessa natureza 

atravessam muitos dos discursos analisados. 

 

 

DEMONSTRAÇÕES EM GEOMETRIA 

 

 Em Educação Matemática, são comuns pesquisas sobre demonstrações, 

principalmente em Geometria. Entre outras discussões, fala-se sobre o nível de 

formalismo necessário para caracterizar uma demonstração em Geometria. A seguir, 

há diálogos onde os professores manifestam o modo que acreditam ser adequado 

para ensinar demonstrações, e como essas devem ser feitas. 

 

DIÁLOGOS: 

 

7ª reunião – fita 15, lado B. 

 

DM3 – Tem aspectos que são indutivos, só conseguimos verificar com construções 

indutivas. Em Geometria, vários aspectos podem ajudar o aluno a entender que os 

postulados fazem sentido. Isso é algo extremamente natural da investigação. 

 

DD2 – Foi cursando a disciplina Elementos de Geometria que eu aprendi a 

demonstrar. Por meio do esboço das figuras é possível enxergar propriedades que 

devem ser demonstradas. 
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DM7 – Realmente, tem-se um apelo visual muito importante. 

 

DM1 – Eu lembro de um problema que eu trabalhava com os alunos do Ensino 

Médio, o problema consistia em demonstrar o quinto postulado da Geometria 

Euclidiana a partir dos anteriores. 

 

DM3 – Que mal (risos). Desde aquela época você já judiava dos alunos, hein DM1! 

 

DM1 – Os alunos ficavam loucos e diziam que não era possível. Tentavam, eu os 

deixava tentar por uma ou duas semanas. Achavam que o problema era 

completamente intuitivo e que era possível demonstrar. Depois disso eu apresentava 

a eles outros modelos, onde era possível deduzir as outras geometrias. O livro do 

Moise32 não trabalha dessa forma, não tem esse objetivo, trabalha somente com 

Geometria Euclidiana. Mas era muito interessante trabalhar com esse exercício, 

porque os alunos viam realmente o quanto as propriedades da Geometria eram 

independentes.  

 

10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DD1 – Porque vocês querem que a disciplina Elementos de Geometria passe a ser 

dada por professores do Departamento de Matemática? O que vai mudar? Qual é a 

diferença? Vocês pretendem dividir em Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana? 

 

DM1 – Não. A diferença é que utilizaríamos todo o conteúdo de Geometria Analítica, 

Álgebra Linear, Álgebra, Teoria de Grupos, pra estudar Geometria Euclidiana e 

Geometria Não-Euclidiana. 

 

DM2 – Essa disciplina, assim ministrada, reuniria uma série de conteúdos e 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo do curso e faz um fechamento desses 

                                                 
32 MOISE, E.E. Elementary Geometry from an advanced standpoint . USA: Addison Wesley, 1974. 
Livro que os professores pretendem utilizar na disciplina Elementos de Geometria ao ser ministrada 
por professores do Departamento de Matemática. 
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conteúdos todos por meio da Geometria. É que esta disciplina proposta pelo livro do 

Moise, partiria do zero, do primeiro axioma. 

 

DD1 – De modo analítico.  

 

DM2 – Não só analítico, algébrico, é... 

 

SE1 – Só, analítico e algébrico. 

 

DD1 – Em Desenho Geométrico visam-se às construções, o aluno aplica as 

propriedades da Geometria Plana na resolução de exercícios de Desenho 

Geométrico. Ele precisa saber, por exemplo, o que é baricentro, o que é incentro, 

quais são as propriedades de retas paralelas, equivalência de áreas, enfim, ele 

precisa saber muitas propriedades, mas ele não sabe demonstrar essas 

propriedades, não sabe de onde vieram estas propriedades. Em Desenho 

Geométrico chegamos a demonstrar o necessário para o entendimento do aluno e 

para o desenvolvimento do curso. Em Elementos de Geometria trabalhamos com as 

demonstrações. A disciplina é dividida em seis partes, a primeira parte é axiomática, 

trabalhamos a construção da Geometria, os entes fundamentais, os axiomas... 

Resumindo: em Desenho Geométrico estudamos as propriedades e em Elementos 

de Geometria demonstramos estas propriedades. Quanto ao livro do Moise, ele 

trabalha com congruência de triângulos, com semelhança de triângulos, ele trabalha 

com a parte de construções?  

 

DM1 – Tudo, ele constrói, ele demonstra, ele discute o que é demonstrar, o papel da 

construção na demonstração... A proposta presente no livro do Moise é levar o aluno 

a raciocinar visualmente, raciocinar através dos postulados, combinar o raciocínio 

feito com os postulados e o raciocínio feito com a figura, construir idéias 

matemáticas, idéias geométricas com argumentação matemática adequada. 

Argumento verbal, argumento visual, argumento baseado nos axiomas. As 

argumentações não são feitas com base em construções. Por meio de diversos 

exemplos, mostra que argumentações não podem ser feitas com base em desenhos, 

isso não é matemática. O objetivo é que o aluno perceba quais são as idéias de 
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matemática, como se faz matemática. Não estou preocupado que o aluno 

desenvolva técnicas de desenho, e sim que ele argumente matematicamente. O 

objetivo principal do Curso de Matemática é que o aluno aprenda a expressar as 

idéias matemáticas. 

 

DD1 – Mas, fazemos demonstrações em Elementos de Geometria. Sempre 

deixamos claro para o aluno que uma figura não é uma demonstração.  

 

10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DM6 – Eu defendo a mudança da disciplina Elementos de Geometria e vou justificar 

com um exemplo. Quando se fala axiomaticamente em congruência, em Geometria 

Euclidiana, tem um caso que deve ser tomado como postulado, e a partir desse 

provar todos os outros. Principalmente os professores do Departamento de 

Matemática sabem que é possível demonstrar esse postulado tendo como base 

outras áreas da matemática. O professor não precisa demonstrar isso em Elementos 

de Geometria, mas deve alertar o aluno para que veja que é possível.  

 

11ª reunião – fita 38, lado A. 

 

DM4 – Historicamente, uma forma convincente de mostrar a verdade de um 

resultado era exibir uma figura. O “mostrar” essa verdade era possível desde que se 

entendesse “figura” num sentido dinâmico, dialético, e não apenas como uma 

exemplificação, sentido que deve transcender a simples concretização. Não é a 

figura concreta a que realiza a demonstração, é a idéia da figura que a realiza. As 

figuras devem ser entendidas como formas ajustáveis a diversas exemplificações. A 

figura, como objeto ideal, pode ser confundida com seu método de construção, e é 

assim como é realizada na Geometria de Euclides. Desse ponto de vista, a figura é 

um mecanismo epistemológico de compreensão. 

 

13ª reunião – fita 41, lado B. 
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DM1 – Em Geometria, ao trabalhar com congruência, podemos aproveitar para 

ensinar a fazer demonstrações, escrever a hipótese que deve ser provada e fazer 

todos os passos de como se faz uma demonstração. 

 

DM5 – Se partimos dos desenhos, fica mais fácil para os alunos enxergarem. Fazer 

o desenho e explicar o desenho, praticamente escrever o desenho, até a disciplina 

de Análise pode ser feita assim. O desenho é só um suporte pra eles entenderem. 

Você coloca um desenho e descreve o que está acontecendo no desenho, isso 

praticamente constitui uma demonstração, você apaga o desenho e a idéia está 

logicamente correta. 

 

DM3 – A imagem vale mais que qualquer palavra. 

 

DM5 – É, a demonstração não depende do desenho, mas foi motivada por ele, 

compreendida com o auxílio daquele desenho. Eu vejo que os alunos tiram oito ou 

nove em Elementos de Geometria e tiram três ou quatro em Análise, disciplinas em 

que as idéias são as mesmas. 

 

DM1 – É importante que os alunos tomem cuidado na hora de escrever a 

demonstração, escrever sobre uma idéia geométrica, que foi motivada por um 

desenho, mas que independe dele. Eis a importância de se trabalhar com problemas 

que induzam o aluno a dar demonstrações errôneas do tipo: todo triângulo é 

isósceles. 

 

DM3 – Na verdade a questão seria usar a Geometria como um suporte do trabalho 

da linguagem matemática, usada na demonstração. Eu até lembro de um livro que 

eu vi na França: “Toda a ciência tem sua linguagem própria”, o direito tem a sua 

linguagem própria, a matemática tem a sua linguagem própria, e como você 

transformaria determinada situação em linguagem matemática? Trabalha a questão 

da linguagem e prova matemática. Um exemplo: “O sujeito estava jogando futebol, 

colocou a mão na bola na pequena área e não era o goleiro. Como você prova que o 

sujeito cometeu um pênalti?” Na matemática é da mesma forma, os primeiros 
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exemplos de prova estão inseridos na oitava série e são exatamente sobre 

congruência. 

 

DD1 – Acredito que tudo o que possamos mostrar de onde veio, e o porquê é 

utilizado dá credibilidade, os alunos entendem e ficam motivados. 

 

DM3 – É que o nosso sistema de ensino não estimula isso. Se desde a oitava série 

estes alunos estivessem trabalhando com demonstrações, como eles chegariam na 

Universidade? Essa proposta de mudança da disciplina Elementos de Geometria 

seria desnecessária. 

 

DM1 – Eu espero que, nessa disciplina, quando falar em demonstrações indiretas eu 

acho que é importante explorar o raciocínio lógico dedutivo, não usando aquela 

linguagem formal do curso de lógica, mas dá pra dar alguns problemas elementares 

como: todas as crianças gostam de futebol, meu irmão tem 14 anos, qual é a 

conclusão? E outros problemas que envolvem o raciocínio lógico dedutivo ensinando 

Geometria sem criar uma linguagem abstrata. Demonstrar que só com o caso de 

semelhança de triângulos lado, ângulo, lado, você conclui todas as outras 

congruências, uma congruência resulta nas outras. Falar de desigualdade pra 

números, segmentos e ângulos, provando que o caminho mais curto entre dois 

pontos é um segmento. Amarrar essas idéias é importante, pois, caracterizam a 

Geometria que se está trabalhando, demonstrando. O professor ao fazer a 

demonstração do teorema de Pitágoras, deve apresentar a prova que os gregos 

deram e a prova que é usada atualmente. É importante apresentar aos alunos que 

os egípcios conheciam se um triângulo era retângulo, utilizando a relação a2 =  b2 + 

c2, e não conheciam a implicação inversa, pois não conheciam o ângulo A. O que 

existia no raciocínio grego que permitia que eles soubessem a inversa, se vale tal 

relação, então o triângulo é retângulo. Falar de semelhança de triângulos, de 

proporcionalidade, razões trigonométricas, setores, se possível falar dos problemas 

clássicos, essencialmente seria isso. Acho importante falarmos de problemas 

históricos, como a existência dos números Irracionais e os problemas de Zenão. Foi 

Eudoxo que introduziu toda essa linguagem que temos hoje em Elementos de 

Geometria pra poder fazer as demonstrações. Mas ele introduziu essa linguagem 



 79 

   

 

pra poder fugir de uma série de problemas que o professor deve verificar com 

bastante cuidado, uma vez que existem demonstrações que não precisam ser feitas, 

que foram criadas exatamente para evitar os incomensuráveis. Quando o professor 

estiver falando de desigualdades, deve ter clareza do assunto para poder fazer esta 

ponte, e é importante que ele explore algebricamente os problemas pra poder 

resolver os problemas porque foi por causa de querer estudar Álgebra que a 

matemática grega decaiu.  

 

DM3 – Na verdade os gregos não tinham linguagem suficiente pra trabalhar Álgebra, 

e precisavam ficar criando estes subterfúgios pra surgir. 

 

DD1 – Em Elementos de Geometria as demonstrações são feitas com base no que 

os alunos já conhecem. Quando trata-se de incomensurabilidade precisamos das 

ferramentas da Álgebra, e os alunos ainda não as conhecem. 

 

DM3 – Veja, mas podemos deixar os problemas em aberto e dizer pro aluno que ele 

vai resolver estes problemas ao longo do curso, isso vai ficar martelando na cabeça 

dele. Chega uma hora que ele conclui que π é irracional e uma série de outras 

coisas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 O que mais chamou atenção nestes recortes de diálogos é a estreita relação 

que existe entre a formação a qual o professor foi submetido e suas concepções 

sobre demonstração em Geometria. 

 Alguns dos professores acreditam na importância do aprendizado de 

demonstrações em Geometria, e que esse auxiliará nas demonstrações em outras 

disciplinas. Estas demonstrações devem ser feitas de modo formal e têm o objetivo 

de expressar idéias matemáticas, que o aluno aprenda a argumentar 

matematicamente. Também comentou-se sobre a necessidade de se fazer 

demonstrações usando ferramentas de outras áreas da Matemática. 
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 Algo que incomoda a alguns professores é a associação e a relação de 

dependência que os alunos podem vir a estabelecer entre o desenho utilizado para o 

desenvolvimento de uma demonstração geométrica e a própria demonstração.  

Também defenderam a importância do apelo visual que conteúdos de 

Geometria possibilitam, servindo de suporte e motivando demonstrações. 

Lembraram que a formalização de uma propriedade, a demonstração, não ocorre em 

um processo lógico linear, mas sim, por meio da experimentação. Um dos 

professores comentou que aprendeu a fazer demonstrações na disciplina de 

Elementos de Geometria, esboçando figuras e enxergando as propriedades a serem 

demonstradas. 

Nesta categoria, fica evidenciada dicotomia similar àquela já considerada nas 

discussões acerca da categoria “Geometria Euclidiana e a importância do raciocínio 

visual”, qual seja, dedução axiomática e não visual de um lado, e apelos visuais com 

finalidade de auxiliar na construção de demonstrações, de outro. 

 

 

CAMINHO SOMENTE DE IDA: INTERLIGAÇÃO DA GEOMETRIA COM AS OUTRAS ÁREAS DA 

MATEMÁTICA (ÁLGEBRA, CÁLCULO E ANÁLISE) 

 
 

 Desde as primeiras reuniões os professores demonstraram preocupação em 

estabelecer relações entre os diferentes conteúdos e disciplinas, de modo a integrá-

los. Tal ansiedade pode ser verificada em diversos momentos, principalmente, 

quando defendem a mudança da disciplina Elementos de Geometria para que essa 

seja ministrada por professores do Departamento de Matemática.  

 

DIÁLOGOS: 

 

7ª reunião – fita 15, lado A. 

 

DM1 – Uma das disciplinas que eu tinha proposto na reunião passada é Álgebra e 

Geometria... 
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Todos – Risos. Decida-se! 

 

DM1 – É uma disciplina pra estudar Álgebra Linear e a Teoria de Grupos, as 

transformações, por meio do estudo da Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana. Eu 

tinha pensado em se criar uma outra disciplina em que se trabalhasse com o livro do 

Moise: Geometria Elementar sob um ponto de vista avançado. 

 

10ª reunião – fita 35, lado A. 

 

DM2 – A minha experiência com o ensino da Geometria aqui na Universidade me 

permite lembrar que havia uma disciplina de Geometria Projetiva, dada pelo 

Departamento de Matemática, tinha o objetivo de alinhavar uma série de conteúdos, 

abordados ao longo de um processo. Discutia-se a diferenciação de postulados, das 

geometrias. Tínhamos ferramentas amarradas entre si para trabalhar com as 

diferentes geometrias. Estas ferramentas eram: Álgebra Linear, Álgebra, Análise. 

Parece-me que, naquele momento, havia um processo integrador no curso, 

particularmente eu tenho essa preocupação.  

 

DM4 – Mas Geometria Projetiva é um disciplina dada posteriormente, Elementos de 

Geometria é dada no início do curso. 

 

DM2 – Penso que o professor que vai ministrar a disciplina de Elementos de 

Geometria deve enfatizar alguns tópicos que se inter-relacionam e são vistos em 

outras disciplinas. Se o professor não tiver preparo, nem percebe quais são os 

pontos importantes para selecionar, enfatizar, cobrar e orientar o aluno. 

 

SE1 – Mas deveríamos levar em conta que o aluno traz lacunas do Ensino Médio. É 

importante possibilitar várias visões e possíveis integrações entre as disciplinas, mas 

acho que não é o objetivo de Elementos de Geometria. 

 

DM4 – Isso, eu acho que está nesta disciplina a formalização que o aluno, futuro 

professor, precisa saber pra guiar o seu desenho. Ela deve estar ligada à disciplina 
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de Desenho Geométrico, justificando o que foi visto em desenho. O objetivo não é 

trabalhar matematicamente somente.  

 

10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DM2 – Acho que é o momento em que se reúne uma série de conteúdos e 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo do curso e faz um fechamento desses 

conteúdos via Geometria. 

 

DD1 – De modo analítico.  

 

DM2 – Não só analítico, algébrico, é... 

 

SE1 – Só, analítico e algébrico. 

 

DM5 – Esse modo analítico e algébrico de trabalhar, com estes conteúdos consistia 

em uma disciplina, dada pelo Departamento de Matemática que tinha o nome 

Fundamentos da Matemática B, vista no segundo ano do curso.  

 

11ª reunião – fita 38, lado B. 

 

DM2 – Nós já havíamos discutido nas primeiras reuniões, que deveríamos pensar 

em um curso como um fio condutor, que tem como pano de fundo o aspecto 

filosófico, unificador da Matemática. Os alunos reclamam que não conseguem fazer 

interligação entre as disciplinas de Álgebra Linear, Álgebra, Cálculo, Análise. Então, 

a proposta de utilizar o livro do Moise, na disciplina de Elementos de Geometria, é 

pelo fato dele abordar os conteúdos como um fio condutor. As idéias nele presentes 

são as que aparecem no Cálculo, que aparecem na Álgebra, na Teoria dos 

Números, na Geometria Analítica, na Álgebra Linear, todo um cenário trabalhando 

conjuntamente na construção das idéias.  

 

10ª reunião – fita 35, lado B. 
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DM2 – Deixa só eu fazer um parênteses, é tácito pras pessoas que: dado um 

triângulo, se eu passar uma reta por um dos vértices, a reta vai cortar o outro lado. 

Certo? Pra nós não. Vocês percebem a diferença? As pessoas acham natural que 

ela vai cortar o outro lado. Isso é conseqüência de completeza dos Reais e sem isso, 

a reta não vai cortar esse segmento. No curso de Cálculo ou de Pré-Cálculo vemos 

a construção de números Reais, um corpo ordenado completo, mas que sentido isso 

faz? Sem essa propriedade de completeza dos Reais, isso não acontece. Esses 

exemplos que eu estou dando, são para eu mostrar como enxergo a teia dos 

conteúdos matemáticos. Nós insistimos em estudar esses assuntos no curso de 

Cálculo, mas, de repente, são fundamentais ao desenho. Vocês percebem a 

amarração dessa teia? 

 

DD1 – Eu entendo a preocupação de vocês, acho válida, mas em outra disciplina, 

em Fundamentos da Matemática B. A disciplina Elementos de Geometria é uma 

disciplina de desenho. O nosso aluno, o professor que estamos formando, precisa 

ter conhecimento maior em Geometria Euclidiana, porque é com isso que ele vai 

trabalhar no dia-a-dia. Geometrias Não-Euclidianas são necessárias, mas o 

professor precisa ter conhecimento do que é Geometria, de onde ela vem e como 

trabalhá-la no Ensino Médio e Ensino Fundamental. Em Elementos de Geometria, o 

aluno alia as propriedades da Geometria com o Desenho Geométrico, utiliza, aplica 

e demonstra estas propriedades.  

 

SE1 – Penso que se a disciplina de Elementos de Geometria for dada por alguém 

que é da matemática, vai ficar pairando sobre o contexto do universo da matemática 

sem esses mergulhos no Ensino Médio.  

 

DM1 – De jeito nenhum! Vamos pegar o conteúdo do Ensino Médio e trabalhar da 

mesma maneira, aproveitando os ganchos que tem e apontando direções. Aproveitar 

para falar o que é fazer demonstração. Algo que nossos alunos têm tanta 

dificuldade. Será que, quando alguém do Departamento de Desenho fala de 

congruência, tem conhecimento sobre sua aplicação para a Álgebra? 

 

DD1 – Nós fazemos gancho com a Análise.  
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DM4 – Eu acho que do modo como essa disciplina é trabalhada é melhor do ponto 

de vista da preparação de nossos alunos, futuros professores que terão que ensinar 

seus alunos no Ensino Médio. Acho importante também eles aprenderem raciocinar 

visualmente. 

 
DM2 – Não estou tirando o mérito da construção geométrica, da construção 

espacial, mas pode-se construir só no plano, a partir da Álgebra Linear. Então a 

questão é: como se raciocina? O que é a matemática? Que apito toca esta 

matemática? Então, acho que é esse tipo de coisa que talvez nós não consigamos 

discutir. Parece-me que é a primeira vez que estamos sentados aqui, discutindo 

essas concepções da estrutura interna do curso, olhando as disciplinas com a 

preocupação de uma amarração interna, uma teia, uma rede. Eu tenho pensado 

muito nessas conexões a partir do pressuposto de uma estrutura conectada, uma 

visão coerente, onde os conteúdos não sejam jogados para os alunos. Pensando 

nessa estruturação, nessa amarração do curso, por meio de diferentes disciplinas 

mostra-se que os conceitos são permanentes. É nesse sentido que se constrói essa 

teia, então, por que não aproveitar essa disciplina para ilustrar isso? Elementos é 

uma bela disciplina pra fazer isso. Não queremos tirar o enfoque do desenho. 

 

SE1: Vocês estão querendo acrescentar o enfoque matemático. 

 

DM1: Exatamente. 

 

SE1: Na verdade, você não quer acrescentar, você quer que a disciplina seja dada 

por alguém que tem fortemente enraizada uma visão matemática. 

 
10ª reunião – fita 36, lado A. 

 
DM2 – Não podemos privar as pessoas de entender, por isso é que eu acho esse 

livro do Moise importantíssimo. Este livro permite graduar os conteúdos de várias 

maneiras, de modo que contemple a aquisição da linguagem matemática em um 

nível que o professor achar adequado pros seus alunos. Acho importante o aspecto 

integrador, o casamento da construção das idéias geométricas com Análise, com 
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Álgebra. Por isso eu acho que, pedagogicamente, nessa nossa concepção de curso 

é um livro importante. 

 
DM6 – Primeiro, eu gostaria de falar que eu não estou propondo essa mudança, mas 

eu gostaria que Elementos de Geometria passasse pro Departamento de 

Matemática porque, como o DM2 colocou, a integração que está sendo feita, é uma 

integração bastante grande com outra disciplina do desenho, e tem a ver com 

demonstrações. A gente gostaria que ficasse dentro do Departamento de 

Matemática pra poder integrar com o resto do curso, com outras coisas. 

 
DM4 – Temos que pensar em outro aspecto, o didático. Qual é o empecilho de 

permanecer com o Departamento de Desenho? Qual é a urgência dessa integração 

já no segundo ano?  

 

DM1 – Como assim aspecto didático? 

 

DM4 – Porque para o aluno chegar a compreender certas coisas, francamente, eu 

acho que o enfoque dado pelo desenho é mais adequado. 

 

DM1 – Por que o enfoque dado por eles é mais adequado que o que estamos 

propondo? 

 

DM4 – Porque é mais visual. 

 

DM2 – Por que o desenho vai motivar melhor para a compreensão de determinadas 

idéias? 

 

DM4 – Por que vai preparar pior? 

 

DM1 – Mas já colocamos que será abordado o aspecto visual, então por que o 

Departamento de Desenho? 
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SE1 – Porque pessoas que se formaram para a matemática, não vão trabalhar 

assim. 

 

DM1 – Quem disse isso?  Por que não? 

 

DM2 – Mas essa pessoa não pode ter trabalhado com desenho antes? 

 

SE1 – Ela pode ter trabalhado, mas eu não acredito que essa pessoa, do mesmo 

jeito que vocês acham que quem é de desenho não tem a condição matemática, eu 

acho que... 

 

DM4 – Essa é uma questão delicada. Eu gostaria de saber que aspectos, que 

conteúdos mínimos os matemáticos poderiam dar e que o pessoal de desenho não 

poderia. Coisa concreta. 

 

DM2 – Concreta, concreta. Por exemplo, encontramos alunos que não sabem pra 

que serve Álgebra Linear. Então eu acho que, já no começo, precisamos preparar os 

alunos pra essas idéias, não que se vá fazer Álgebra Linear nesse momento, mas 

aproveitar este gancho, no começo do curso, para ir motivando o aluno para as 

idéias algébricas. 

 

DM4 – Mas isso não caracteriza algo concreto. Álgebra Linear também é disciplina 

do segundo ano, então se quisermos fazer ligações, ela tem que vir depois do aluno 

ter visto Elementos de Geometria. 

 

DM2 – Não, não, não. Você pode pegar o exemplo de congruência, o que motiva a 

construir determinado caso de congruência? E que a idéia de conservação linear 

preserva distância, e uma série de propriedades.  Não vamos fazer Álgebra Linear 

em Elementos de Geometria, vamos aproveitar o momento e criar uma ferramenta 

pra estudar congruência e dar validade pra seu raciocínio visual.  

 

DM4 – Mas por que não o contrário? Por que não o professor de Álgebra Linear, 

aproveitar o momento para dar um exemplo de Geometria? 
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DM1 – Também. 

 

DM2 – Isto sim, é aí que nós estamos amarrando o outro ponto do outro lado do nó. 

Se o aluno já tiver vivenciado determinado assunto, ficará mais sólida sua 

compreensão, a questão posterior é formalizar o conteúdo com uma ferramenta 

adequada, que é a ferramenta da Álgebra Linear. No momento anterior ele 

visualizou aquilo, agora, se o professor não tiver esse preparo, ele não vai saber 

fazer o gancho.  

 
 
 
CONSIDERAÇÕES 

 

 Mais uma vez, como ocorreu na categoria “Demonstrações em Geometria” 

evidencia-se uma estreita relação existente entre a formação a que o professor foi 

submetido e os argumentos que utiliza com o intuito de discutir qual departamento 

deve ser o responsável pela disciplina, Elementos de Geometria.  

 Por meio dos argumentos apresentados, pode-se separar os professores em 

dois grupos. No primeiro, estão os professores que defendem a passagem da 

disciplina de Elementos de Geometria para o Departamento de Matemática. Esses 

professores defendem a mudança justificando a necessidade de interligação dessa 

disciplina com as outras da Matemática, tais como: Cálculo, Álgebra, Álgebra Linear 

e Análise.  

 No outro grupo, estão os professores que defendem a permanência da 

disciplina Elementos de Geometria, sob a responsabilidade do Departamento de 

Desenho. Os argumentos utilizados são didáticos e defendem que essa disciplina 

visa à preparação do futuro professor para trabalhar com os conteúdos de 

Geometria abordados no Ensino Médio. Sobre a interligação dos conteúdos, afirmam 

que a disciplina em questão, tem estreita relação com Desenho Geométrico. 

 Ao pensar sobre as argumentações apresentadas, há uma reflexão sobre o 

papel que ocupa a Geometria no cenário da Matemática, visto por professores com 

formações distintas, porém que têm em comum, o fato de lecionarem no curso de 

Licenciatura em Matemática. A Geometria seria para esses professores um ramo da 

Matemática altamente depende de outras áreas, tais como Álgebra, Cálculo ou 
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Análise? Seria um ramo da Matemática independente, porém vassalo de outras 

áreas da Matemática? Ou seria um modo de fazer matemática, uma área com 

características próprias?  

 Ressaltando que somente no último diálogo, percebe-se uma possibilidade de 

outras áreas da Matemática fazerem uma ligação com a Geometria. Durante todo o 

tempo, os professores argumentaram no sentido de considerar uma disciplina cuja 

ementa é essencialmente geométrica, como ponte para as outras áreas. 

 
 

ENFOQUE DA DISCIPLINA ELEMENTOS DE GEOMETRIA: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA X 

DEPARTAMENTO DE DESENHO E SETOR DE EDUCAÇÃO. 

 
 Algo polêmico que permeou várias reuniões de reformulação curricular é a 

proposta da disciplina Elementos de Geometria passar a ser ministrada por 

professores do Departamento de Matemática. A argumentação sobre essa mudança 

gerou alguns conflitos devido ao fato dos participantes defenderem enfoques 

diferentes para o ensino dos mesmos conteúdos. 

 Algumas das falas abaixo selecionadas já apareceram em outras categorias. 

Porém, é importante reforçar essa questão polêmica. 

 
 
DIÁLOGOS: 

 

10ª reunião – fita 35, lado A. 

 

DM5 – Bom, precisamos decidir como ficará o segundo semestre. 

 

DM1 – Eu tenho uma sugestão: a disciplina de Elementos de Geometria deveria ser 

dada pelo Departamento de Matemática. Vocês lembram que eu havia proposto uma 

disciplina para o começo do curso que fosse dada com o livro do Moise, eu achava 

que não existia o conteúdo visto em Elementos de Geometria, dado pelo 

Departamento de Desenho. Eu gostaria que essa disciplina fosse dada pelo 

Departamento de Matemática, porque eu acho que o Departamento de Matemática 

tem professores muito mais gabaritados pra dar o conteúdo desta disciplina. 
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Primeiro por causa dos modelos que existem em Geometria, do conhecimento que 

têm os professores do Departamento de Matemática. Muitos deles, trabalharam com 

Geometria no Mestrado, no Doutorado, sendo assim, acho que seria melhor que 

essa disciplina fosse... 

 

SE1 – Eu não concordo. 

 

DM4 – Não, não concordo. 

 

SE1 – Vocês estão esquecendo que os professores do Departamento de Desenho 

são os próprios matemáticos formados por vocês.  

 

DM1 – Não, não, eu sei. Mas eu acho que a formação é fundamental. Eles têm 

Graduação em geral, mas eles não têm Mestrado, não têm Doutorado. Eu por 

exemplo, quando eu estou falando que no Departamento de Matemática tem 

professores, eu estou me excluindo. Eu não tenho o conhecimento em Geometria 

que alguns colegas do Departamento têm, portanto, são mais capazes de dar um 

bom curso de Geometria. 

 

SE1 – Eles são formados aqui.  

 

DM5 – Mas nenhum deles tem Mestrado em Matemática. 

 

DM4 – Não concordo, porque a formação natural de um geômetra é Geometria 

Diferencial, que tecnicamente não tem relação com a disciplina em questão. 

 

DM1 – Eu concordo, mas sabemos, por exemplo, que o conhecimento que o DM3, o 

DM2, o DM6, você mesmo, tem de Geometria, das Geometrias Não-Euclidianas é 

diferente do conhecimento que o pessoal de desenho tem. A minha proposta é que 

um professor que tem a visão das Geometrias Não-Euclidianas vai saber muito bem 

como tratar com o quinto postulado de Euclides. Um professor que não conhece as 

outras geometrias trabalha a Geometria como um conteúdo pronto e acabado! Existe 
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uma questão pedagógica muito profunda nisso, se o professor não souber muito 

bem as outras geometrias, não vai saber como as abordar. 

 

SE1 – Acho que deveríamos levar em conta as lacunas que o aluno traz do Ensino 

Médio. O objetivo de Elementos de Geometria não é apresentar aos alunos outras 

visões.  

 

DM4 – Exatamente isso, Elementos é a disciplina que aborda os conteúdos de 

Geometria que o professor precisa saber para guiar seu desenho, está diretamente 

ligada a Desenho Geométrico.  

 

SE1 – O Departamento de Matemática não tem equipe de pessoal suficiente pra dar 

mais uma disciplina. 

 

DM1 – Como não? Temos, com certeza, pessoas mais capacitadas que o 

Departamento de Desenho! 

 

SE1 – Olha, eu acho que mais capacitadas não! Vocês têm pessoas tão capacitadas 

quanto. 

 

DM1 – Não, com certeza não. 

 

SE1 – Vai depender do enfoque a ser dado. 

 

DM1 – Não, de jeito nenhum, olha a formação que têm estes professores... 

  

SE1 – Pois é, eles são apenas matemáticos! 

 

DM1 – Não, não é isso. A visão que tem de Geometria. 

 

DM2 – O importante é decidir o que queremos, qual é o objetivo de se ensinar 

Geometria. Se for domínio do uso de régua e compasso... 
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10ª reunião – fita 35, lado B. 

 

DM6 – Eu não colocaria desse modo, qualificação maior ou menor. Por exemplo, 

quando se fala em congruência em Geometria Euclidiana, axiomaticamente mesmo, 

tem um caso que deve ser tomado como postulado, e a partir desse provar todos os 

outros. Principalmente os professores do Departamento de Matemática sabem que é 

possível demonstrar esse postulado tendo como base outras áreas da matemática. 

O professor não precisa demonstrar isso em Elementos de Geometria, mas deve 

alertar o aluno para que veja que é possível.  

 

O professor DD1 entra na sala. 

 

DM1 – Eu proponho que a disciplina Elementos de Geometria seja dada pelo 

Departamento de Matemática, baseado no fato deste departamento possuir pessoas 

com melhor formação em Geometria que no Departamento de Desenho. Temos 

pessoas que fizeram mestrado, doutorado em áreas relacionadas à Geometria. Bom, 

outras pessoas apresentaram outros argumentos, do porquê esta disciplina deveria 

ser dada pelo Departamento de Matemática. 

 

SE1 – Outras pessoas não acham isso. 

 

DD1 – Desculpem-me pelo atraso, é que eu estava dando aula. Eu gostaria de falar 

da disciplina Elementos de Geometria, mas primeiro uma pergunta: qual seria a 

ementa se a disciplina fosse dada pelo Departamento de Matemática? O que vocês 

iriam trabalhar? 

 

DM1 – Não sei se os professores aqui concordam, mas eu acho que a disciplina 

Elementos de Geometria deveria ser baseada, por exemplo, no livro do Moise. 

 

DM2 – Seria trabalhar de modo a construir a Geometria Euclidiana e as possíveis 

geometrias a partir de uma seqüência mínima de postulados.  Adota-se um 

postulado e vê qual Geometria podemos construir. Aumenta-se um postulado, 

constrói-se as geometrias possíveis com o conjunto de postulados disponíveis. 



 92 

   

 

DD1 – E vocês do Departamento de Matemática estão pretendendo dividir em 

Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana? 

 

DM1 – Não. 

 

DD1 – Então qual é a diferença? Por que vocês querem que a disciplina Elementos 

de Geometria seja dada por professores do Departamento de Matemática? 

 

DM1 – A diferença é que utilizaríamos todo o conteúdo de Geometria Analítica, 

Álgebra Linear, Álgebra, Teoria de Grupos, pra estudar Geometria Euclidiana e 

Geometria Não-Euclidiana. 

 

DM2 – Essa disciplina assim ministrada reuniria uma série de conteúdos e 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo do curso e faz um fechamento desses 

conteúdos todos, via Geometria. 

 

DD1 – De modo analítico.  

 

DM2 – Não só analítico, algébrico, é... 

 

SE1 – Só, analítico e algébrico. 

 

DD1 – Eu ainda não consegui entender a diferença.  

 

DM2 – É que esta disciplina proposta pelo livro do Moise, partiria do zero, do 

primeiro axioma. 

 

DM5 – Esta disciplina já existiu no curso de Matemática do modo que está sendo 

proposto, era dada no segundo ano e chamava-se  Fundamentos da Matemática B.  

 

DM4 – Eu gostaria de falar um momento. Em princípio eu concordo que permaneça 

sendo ministrada pele Departamento de Desenho, mas para isso eu gostaria de 

saber qual é o entrosamento existente entre a disciplina Elementos de Geometria e 
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Desenho Geométrico I, II. Quais as outras disciplinas do Departamento de Desenho. 

Qual é a ênfase da Geometria? Qual é a ênfase em Desenho? 

 

DD1 – Em Desenho Geométrico visa-se às construções, o aluno aplica as 

propriedades da Geometria Plana na resolução de exercícios de Desenho 

Geométrico. Ele precisa saber, por exemplo, o que é baricentro, o que é incentro, 

quais são as propriedades de retas paralelas, equivalência de áreas, enfim, ele 

precisa saber muitas propriedades, mas ele não sabe demonstrar essas 

propriedades, não sabe de onde vieram estas propriedades. Uma coisa ou outra 

chegamos a demonstrar em Desenho Geométrico, o necessário pro entendimento 

do aluno e pro desenvolvimento do curso. Em Elementos de Geometria, trabalhamos 

com as demonstrações. A disciplina é dividida em seis partes, a primeira parte é 

axiomática, trabalhamos a construção da Geometria, os entes fundamentais, os 

axiomas... 

 

DM4 – Mas qual é o enfoque nessa parte axiomática? É mais euclidiano? 

 

DD1 – Euclidiano, todo Euclidiano. Antes do quinto postulado trabalhamos toda a 

parte de congruência de triângulos, de semelhança de triângulos. Depois de vermos 

o quinto postulado trabalhamos com soma dos ângulos internos de um triângulo. 

Vamos construindo a Geometria com uma quantidade pequena de postulados e 

mostrando para os alunos que é possível trabalhar com casos de congruência e de 

semelhança sem todos os axiomas. Procuramos passar uma visão axiomática pro 

aluno, para que ele não pense que a Geometria é formada apenas por conceitos 

intuitivos.  

 

SE1 – Eu, SE1, penso que a disciplina deveria ficar do jeito que está no 

Departamento de Desenho. Porque é a partir dali, que você vai poder construir as 

outras Geometrias. Então o questionamento do grupo é: como vocês fazem essa 

ponte entre a Geometria Euclidiana e a Geometria Não-Euclidiana, se vocês fazem 

isso ou não. 

 

DM2 – Não, não é essa proposta. A proposta é seguir o livro do Moise. 
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DD1 – Mas estamos falando de disciplinas diferentes. Em Desenho Geométrico 

estudamos as propriedades e em Elementos de Geometria demonstramos estas 

propriedades. Quanto ao livro do Moise eu não sei, mas ele trabalha com 

congruência de triângulos, com semelhança de triângulos, ele trabalha com a parte 

de construções?  

 

DM2 - Tudo, ele constrói, ele demonstra, ele discute o que é demonstrar, o papel da 

construção na demonstração... A proposta presente no livro do Moise é levar o aluno 

a raciocinar visualmente, raciocinar através dos postulados, combinar o raciocínio 

feito com os postulados e o raciocínio feito com a figura, construir idéias 

matemáticas, idéias geométricas com argumentação matemática adequada. 

Argumento verbal, argumento visual, argumento baseado nos axiomas. As 

argumentações não são feitas com base em construções. Por meio de diversos 

exemplos, mostra que não se podem fazer argumentações baseadas em desenhos, 

isso não é matemática. O objetivo é formar uma pessoa que está percebendo quais 

são as idéias de matemática, como você faz matemática. Não estou preocupado 

com essa pessoa desenvolver técnicas de desenho, e sim argumentar 

matematicamente. 

 

DD1 – A disciplina Elementos de Geometria é uma disciplina de desenho. O nosso 

aluno, o professor que queremos formar, precisa ter conhecimento maior em 

Geometria Euclidiana, porque é essa Geometria que trabalhamos no dia-a-dia. 

Geometrias Não-Euclidianas é algo mais, necessário, mas o professor precisa ter 

conhecimento do que é Geometria, de onde ela vem e como ele pode trabalhar com 

ela no Ensino Fundamental e Médio. 

 

SE1 – Se a disciplina Elementos de Geometria for dada por alguém que é da 

matemática, do Departamento de Matemática, terá foco no contexto do universo da 

matemática, sem mergulhos no Ensino Médio. Eu sou contra. 

 

DM1 – De jeito nenhum. É pegar o conteúdo do Ensino Médio e trabalhar 

exatamente isso, aproveitar os ganchos que tem apontando direções, aproveitar isso 

e falar do que é fazer demonstração, que os nossos alunos têm tanta dificuldade. 
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SE1 – Mas nesse novo curso de Matemática que estamos elaborando terão outras 

disciplinas que se pode fazer isso também. 

 

DM1 – Sim, mas a vantagem é, por exemplo, quando alguém lá do Departamento de 

Desenho for falar do congruência, será que terá conhecimento sobre a importância 

desse conteúdo pra Álgebra? Essa é a questão. 

 

DD1 – Mas ao dar congruência nós fazemos gancho com a Análise. Eu não estou 

entendendo o problema! O problema é com o departamento que está dando a 

disciplina? 

 

SE1 – Exato! 

 

11ª reunião – fita 38, lado A. 

 

DD1 – Em Elementos de Geometria também utilizamos recurso computacional e 

fazemos com que o aluno discuta e raciocine sobre o modo como são feitas as 

construções, desenvolvendo a parte crítica. Eu queria agradecer a exposição do 

professor DM4, em mostrar o que é o raciocínio visual. Eu tenho alunos que não 

entendem, que não desenvolveram a visualização espacial, e com um exercício às 

vezes conseguimos que a pessoa comece a despertar pro raciocínio espacial, pro 

raciocínio visual. Em Geometria, a parte visual é importante e faz diferença no 

entendimento dos alunos. Em Elementos de Geometria conseguimos fazer uma 

ponte de ligação entre os conteúdos do Ensino Médio e da Graduação, porque 

trabalhamos conteúdos que o aluno tem como intuitivos, que ele conhece no Ensino 

Médio e no Ensino Fundamental, introduzindo de forma simples a parte axiomática e 

a parte de visualização. Nossa proposta é a seguinte: deixar Elementos para o 

quarto semestre, Desenho I no segundo e Desenho II no terceiro semestre. 
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11ª reunião – fita 38, lado B. 

 

DM5 – Eu estava pensando, em algum momento tem que haver a discussão desses 

axiomas, tem que balançar estes modelos, mostrar qual é estrutura desses modelos, 

se tirar uma peça o que acontece? Cai ou não cai? 

 

DM4 – Eu acho que em Elementos de Geometria não é o lugar para que isso seja 

feito. O momento é ao tratar das Geometrias Não-Euclidianas. 

 

DM1 – Eu acho que estamos tocando em um ponto de encontro que é a 

axiomatização. Mas hoje eu acredito que é o objetivo principal de Elementos de 

Geometria não é o tratamento axiomático, tem tantas outras coisas pra serem 

tratadas tais como: semelhança de triângulos, congruência de triângulos, Teorema 

de Tales, etc. O objetivo da disciplina de Elementos é tratar da Geometria Euclidiana 

do modo como o Desenho trata, mas aproveitar as pontes, aproveitar estas brechas 

que existem e discutir outros assuntos. 

 

13ª reunião – fita 41, lado B. 

 

DM1 – Vou falar novamente sobre o que é a proposta. A diferença essencial entre a 

disciplina Elementos de Geometria dada atualmente e sendo ministrada pelo 

Departamento de Matemática, está na abordagem dos conteúdos, que seriam os 

mesmos. A mudança é mais pedagógica que de conteúdos. Por exemplo, eu 

gostaria que na disciplina Elementos de Geometria, antes de introduzir 

demonstração, que se trabalhasse nesta disciplina problemas que justifiquem a 

necessidade de fazer demonstrações. Porque muitas vezes, em Geometria, o aluno 

pergunta o porquê se deve fazer demonstração de algo que está vendo. Por esse 

motivo acho que devemos trabalhar de forma que o aluno entenda que a Geometria 

deve ser construída com idéias e não em cima de desenhos. Outra diferença estaria 

no tratamento histórico dos problemas, assim que vão aparecendo. Trabalhar, 

discutir as definições, construir definições e discutir seus erros. Trabalhar conceitos 

de ângulos e triângulos, ensinar os alunos a construir triângulos com régua e 

compasso, porque muitos deles sabem que quando se abre o ângulo aumenta o 
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lado oposto. Com foco na construção, podemos possibilitar o desenvolvendo da 

capacidade intuitiva do aluno. 

 

DD1 – Na disciplina de Elementos de Geometria nós estudamos demonstrações por 

meio de softwares de geometria dinâmica. Usando o teorema das paralelas 

provamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, 

construindo a paralelas, vendo os ângulos alternos internos são iguais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Quando falam da formação que deve possibilitar a disciplina Elementos de 

Geometria, percebe-se que os argumentos utilizados baseiam-se em três áreas 

distintas. A educadora – professora do setor de Educação – está preocupada com a 

habilidade do professor em relacionar os conteúdos de Elementos de Geometria 

com os conteúdos de Geometria, abordados no Ensino Médio. A professora, que na 

época ministrava a disciplina, defende que a disciplina deve ser dada estabelecendo 

relações com as construções do Desenho Geométrico, demonstrando formalmente 

as propriedades utilizadas. Já os professores do Departamento de Matemática, 

estão preocupados em estabelecer relações da Geometria com outras áreas da 

Matemática, principalmente com a Álgebra, o que, inevitavelmente, faz com que a 

disciplina torne-se excessivamente formal e axiomática. 

 As justificativas para a disciplina de Elementos de Geometria deixar de ser 

ministrada por professores do Departamento de Desenho e passar a ser ministrada 

por professores do Departamento de Matemática, são pautadas em dois aspectos. O 

primeiro diz respeito à formação que os professores do Departamento de Desenho 

possuem, considerada não adequada, ou inferior à formação dos professores de 

Departamento de Matemática, isso sob o ponto de vista do professor que propõe 

esta mudança. O segundo aspecto, diz respeito à interligação desta disciplina com 

as outras disciplinas do curso de Matemática. 

 Muito do comentado em outras categorias, também se enquadraria aqui. 

Cabe enfatizar, a defesa ao enfoque formalista e algébrico da Geometria em 

contraposição ao raciocínio visual e intuitivo.  
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PARTE 2 -  (RE) CONSTITUIÇÃO DE FONTES 

 

A segunda parte da pesquisa caracteriza-se pela (re) constituição de 

fontes, que, por excelência, consiste em uma abordagem indireta. Trata-se 

da transcrição das gravações de áudio das reuniões onde professores 

discutiram a reformulação curricular do curso de Matemática da UFPR. 

Quanto as palavras que melhor caracterizam o trabalho realizado, 

duas opções são apresentadas: constituição ou reconstituição de fontes.  

Visto que os dados já existiam, não foram criados. Porém, não poderiam ser 

compreendidos e apresentados se não passassem por um processo de 

seleção de fragmentos de diálogos, transcrição e textualização. 

Visto que o foco desta pesquisa é Geometria, as 52 fitas cassete, com 

a gravação do áudio das 25 reuniões, foram ouvidas. Trechos de diálogos 

que tratam, direta ou indiretamente de Geometria, foram previamente 

selecionados, e posteriormente, transcritos. Dificuldades foram encontradas 

devido à qualidade do áudio.  

Tendo em vista que o material produzido pela (re) constituição de 

fontes poderá ser usado em outras pesquisas, procurou-se organizar tais 

fontes. Deste modo, a transcrição foi realizada cronologicamente, e 

referenciada com a data em que ocorreu cada reunião, tendo o número e o 

lado da fita cassete. O ideal seria identificar o momento da fita, em que 

ocorreu este ou aquele comentário, por exemplo: fita 5, lado A, 23 minutos e 

12 segundos. No entanto, por experiência do processo de transcrição, 

observa-se que a localização pode ser feita sem maiores problemas.  
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5       TRANSCRIÇÃO DA GRAVAÇÃO EM ÁUDIO DAS REUNIÕES DE 

REFORMULAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DA UFPR. 

 

 

4ª REUNIÃO – 18/05/2004 

 

Em consulta a fita número 8, lado B, encontram-se os seguintes 

comentários:  

 

SE2: Eu imagino que seja possível estabelecer relações entre conteúdos. Por 

exemplo, uma das coisas que a gente sabe, é que nas provas de alunos 

brasileiros no Pisa uma das coisas que eles mais erram é o fato da gente não 

trabalhar, nas escolas e eu acho que nos cursos de Matemática também isso 

não é trabalhado de forma suficiente, essa representação do tridimensional 

no bidimensional, as diferentes vistas e esse é um conteúdo que aparece 

sistematicamente nas avaliações internacionais. Então isso de você olhar pra 

uma determinada representação e enxergar o que está contido ali, enfim 

poder discutir isso é uma coisa que tem muito a ver com vocês, porque a 

matemática não está trabalhando ainda nas escolas. 

 

DD3: É uma dificuldade dos que entram na Universidade que não conseguem 

nem manejar o material de desenho, não tem noção básica do que é 
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trabalhar com desenho, com formas geométricas. Ontem eu fui ver em 

filosofia uma das coisas observadas é que têm muitos professores deixam a 

geometria pro final do ano e nunca dá tempo.  

 

SE2: É nessas questões abertas a gente optou por não por nada de 

geometria, justamente pra não fazer algo que os professores não estejam 

fazendo na sala de aula. 

 

DD3: Eu tenho uma prima que está fazendo o ensino fundamental e o livro 

que a escola dela adotou tem geometria lá no meio, mas o professor dela 

simplesmente pulou aquele capítulo sobre geometria. 

 

SE2: Exatamente. A mesma coisa acontece com probabilidade, estatística, 

mas geometria é mais que as outras ainda. 

 

DM5: Bom, acho que se eu tivesse que dar 40, 50 horas aula de matemática 

por semana, acho que eu também pularia probabilidade e estatística, afinal 

eu não estudei isso no meu curso superior, eu morro de medo disso. Risos. 

 

SE2: É isso que acontece com Geometria. 

 

DM5: Eu conversei com o professor “∂” e com o DD1 do Departamento de 

Desenho, eles pensam em uma licenciatura em Desenho, mas como isso não 

existe, não existe campo de trabalho pro profissional formado em Desenho, 

então a idéia seria colocar uma licenciatura em Desenho dentro do curso de 

Matemática. De abrir essa possibilidade dentro do curso de matemática se 

alguém quisesse fazer um número maior de optativas no Departamento de 

Desenho pra que conseguisse sair, além de com uma Licenciatura em 

Matemática, com uma licenciatura em Desenho. Seria uma habilitação a 

mais. 

 

DD3: Mas isso já existia. 
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DM5: Existiu no meu tempo, eu me formei em 94 e o pessoal falava que era 

só fazer Metodologia do Ensino de Física e Prática de Ensino que saia 

habilitado pra dar aula de Física. 

 

DD1: É, mas daí eu penso no desenho pra ensinar na escola. 

 

SE2: Isso. 

 

DD1: Daí o professor comentou da dificuldade que o pessoal tem de 

reconhecer instrumentos e utilizam o argumento: mas porque que eu vou 

desenhar a mão se agora eu utilizo softwares que fazem isso. 

 

SE2: É isso que eu ia lembrar. 

 

DD1: Aí o pessoal que está se formando em Arquitetura em Engenharia Civil, 

ta pagando pra fazer o trabalho manualmente porque atualmente o pessoal 

não sabe mexer com instrumentos, é a realidade que há. O objetivo lá na 

escola é também voltar a desenhar com régua e compasso? Aí um ponto de 

vista pessoal, acredito que auxilie na compreensão até na própria 

matemática, em conceitos, é importante a manipulação. 

 
 
 

6ª REUNIÃO – 15/06/2004 

 

Em consulta a fita número 12, lado A, Encontra-se os seguintes 

comentários: 

  

SE2: Ontem, por exemplo, os alunos estavam percebendo que no Ensino 

Médio, hoje tem duas aulas de Matemática. Essa é uma questão 

complicadíssima, que foi de política, do Conselho Estadual de Educação, 

mais no Paraná que em qualquer outro estado. É porque você tem a base 

comum e a parte diversificada. Até a legislação em vigor, que não 
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flexibilizava tanto, você tinha fechado cinco aulas de Matemática e cinco 

aulas de Português. Com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) houve uma 

possibilidade de flexibilização e o Estado do Paraná, nos últimos 8 anos 

resolveu fazer o que eles chamaram de PEC (Projetos de Enriquecimento 

Curricular), na verdade é de empobrecimento curricular, porque em vez de 5 

aulas você passou a ter duas ou três, e as outras duas foram chamadas de 

oficina, mas essas oficinas podem ser dos mais diversos tipos. 

 

DM3: Bordado. 

 

SE2: Mesmo que seja de Geometria você fragmenta. Então se não estiver 

muito claro qual é o conhecimento a ser discutido a gente fica com problema. 

 

DM3: E a prática, é que em algumas escolas, os professores se queixavam 

pra mim quando eu dava alguns cursos que os professores que davam aulas 

de Geometria eram professores de Desenho, professores de Educação 

Artística. 

 

SE2: Exato, não era nem de Desenho, porque existia professor de Desenho 

nas escolas Municipais e Estaduais, mas isso parou já faz tempo, então 

quem assumia aula de Desenho era o professor de Educação Artística e aí é 

bastante defasado o modo de trabalhar e não se articula. Aí está a 

importância de se fazer a relação da Universidade com a escola, eu acho que 

isso é fundamental pra que você realmente possa estar discutindo. Por 

exemplo, em Araucária, há três anos atrás nós nos deparamos com o 

Conselho Estadual de Educação pressionando pra que as escolas não 

fizessem do modo como elas estavam querendo, que era que ficasse cinco 

aulas de matemática, mas elas não conseguiram deixar isso porque o 

conselho não permitiu. Então se não houver essa articulação com a 

Secretaria da Educação, a Universidade e a Escola, com a interferência 

direta, não consegue mudar isso. 
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Em consulta a fita número 13, lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

Grupo de professores que estudou sobre a Álgebra no curso: 

 

DM1: Quando eu comecei a colocar isso no papel eu tinha a seguinte idéia, 

uma coisa que a gente colocou aqui e eu tentei levar em frente que é o 

seguinte: que as quatro áreas, Álgebra, Análise, Geometria e Fundamentos, 

devem permear o curso durante todos os anos. Aí alguns conceitos que a 

gente começou a levantar que deveriam aparecer no curso de Matemática 

seriam, por exemplo, divisibilidade, relação de equivalência, ideal, grupos, 

anel, corpos, a parte de homologia: homomorfismo, isomorfismo, quociente, 

números construtíveis. Aí pensamos como a gente colocaria isso dentro das 

diversas disciplinas. 

 

SE2: Deixa eu voltar aos conceitos, vocês acham que estes seriam os 

fundamentais?   

 

DM1: É a gente colocou apenas alguns, aí começamos a pensar no seguinte: 

como estes conceitos entrariam no curso? Bom, isso aí já entra lá na 

Geometria. Por exemplo, na primeira disciplina que eu vi que já entrava 

relação de equivalência foi a Geometria Analítica. Na Geometria Analítica o 

pessoal trabalha muito usando semelhança de triângulos. Então eu estou 

entendendo a Geometria Analítica com uma disciplina Algébrica. Então os 

conceitos que me interessam como corpos, como estrutura algébrica, já 

aparecem em Geometria Analítica. Então, deveria ser dada forte ênfase 

nessa disciplina a esta abordagem, então além do professor fazer todo 

tratamento geométrico, que tem que ser feito naquela disciplina, deve dar 

ênfase a estas estruturas. Por exemplo, a primeira estrutura que eu aproveito 

o espaço vetorial já está ali, você não fala sobre isso, mas deve ser tratado 

isso naquela disciplina com ênfase algébrica, sem se preocupar muito com os 

objetos. Então, uma primeira disciplina de Álgebra seria Geometria Analítica 

e aí eu elaborei o que é realmente necessário nessa disciplina. Por exemplo, 
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quando se fala em coordenadas, quando se fala de dependência e 

independência, superfícies quádricas, já está ali um outro conceito que a 

gente vai ter que abordar depois, que é de formas bi-lineares, então já tem 

essa disciplina com grande ênfase algébrica. Bom isso seria no primeiro 

semestre. 

 

O professor DM1 continua falando sobre as disciplinas de Álgebra, 

apresentando sua proposta. 

 

Em consulta a fita número 14, lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM1: Aí a gente colocou a disciplina Geometria Euclidiana e não-Euclidiana 

que estuda rotações, translações, reflexões, grupos diedrais, das Geometrias 

Euclidianas Hiperbólicas e Esféricas e classificar os grupos de 

transformações. Aí eu não sei se esta disciplina poderia entrar como prática 

de ensino. 

 

DM2: Pra licenciatura é uma disciplina interessante. 

 

DM1: É a gente está pensando tanto pra licenciatura, quanto pro 

bacharelado. Agora uma outra sugestão pra licenciatura é uma disciplina de 

topologia algébrica. Nesta disciplina de topologia algébrica toda aquela carga 

de complexos não seria abordada, o objetivo seria fazer triangulação mesmo 

e explorar o conceito de colagem, saber o que é homeomorfos e como ele já 

viu teoria de grupos, até fazer algumas contas pra fazer classificações, 

aquelas coisas básicas. 

 

DM3: Pra licenciatura eu penso que seria muito proveitosa se você pudesse, 

por exemplo, tratar grafos, questões topológicas relacionadas com grafos, 

teorema de Euler, esse tipo de coisa é essencial pra licenciatura. Por 

exemplo, você pega o problema das 7 pontes de Konisberg que o Euler 

resolveu, ponto, você já tem a motivação pra chegar e começa por aí. Eu vejo 
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que a topologia pra licenciatura é essencial nesse sentido, porque eles 

abordam isso na escola. Nessa disciplina que você colocou DM1, se 

trabalhar com grafos e o Teorema de Euler, fica extremamente clara a 

triangulação. Então eu vejo que isso pode ser aprofundado e tem aplicações 

muito grandes pra licenciatura. Então eu vejo que topologia pra licenciatura 

com esse aspecto seria muito importante. 

... 

 

DM4: Acho que deveríamos tomar um pouco de cuidado quando falamos de 

Geometria Analítica. O objetivo de se estudar Geometria Analítica é para 

estudar a Geometria com métodos e técnicas algébricas. 

 

DM1: Não eu não tirei isso, o que eu enfatizei é que o professor não deve 

deixar de falar das propriedades algébricas quando estiver falando em sala 

de aula. 

 

DM4: Seria interessante até que o aluno saiba, que ele veja a demonstração 

de vários fatos geométricos, com uma demonstração sintética e uma 

demonstração analítica para que ele compare ambas. 

 

DM3: Ah sim. Provar que todo triângulo isósceles tem dois ângulos iguais. 

 

DM4: Essa interface deveria ser, pelo menos, recorrentemente feita no curso. 

 

DM1: Isso já é feito. 

 

DM4: Demonstrar que um paralelogramo ou um quadrilátero qualquer se 

você juntar pontos médios... Isso pode se fazer vetorialmente e 

analiticamente. 

 

DM1: Aproveitar que você falou isso, nessa disciplina de Geometria Analítica 

eu acho essencialmente importante fazer isso. Eu sempre trabalhei isso, 

agora eu acho que deveria ter uma disciplina de Geometria Euclidiana, eu 
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estou pensando em uma Geometria Euclidiana a lá Moise. Porque o aluno 

tem uma dificuldade tremenda em fazer demonstrações... 

 

DM3: Ele não vê Geometria na escola, deixam pro final do ano e não dá 

tempo. 

 

DM1: Ele não vê Geometria na escola. A Geometria Euclidiana, naquele texto 

do Moise, dá uma ênfase tão grande ao aluno escrever demonstrações 

através dos problemas que ele propõe.  

 

Em consulta a fita número 14, lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM3: Agora deixa eu fazer o papel do advogado do Diabo, porque acho que 

a gente precisa ver este contraponto do advogado do Diabo porque é 

preferível que a gente tenha aqui, do que outro que chegue de fora e passe a 

rasteira na gente. Por que estas disciplinas? Qual é a razão pra que elas 

estejam aí? 

 

DM1: O que eu tinha colocado é o seguinte: quais são os conceitos 

fundamentais que eu achei que devem ter no curso? Divisibilidade, relação 

de equivalência, ideal, grupo, homomorfismo, isomorfismo e corpos. Estes 

são os conceitos norteadores. 

 

Continuam falando sobre o que é fundamental no curso até que se encerra a 

reunião. 

 

 

7ª REUNIÃO – 22/06/2004 

 

Em consulta a fita número 15, lados A e B e 16 lado A, encontram-se os 

seguintes comentários: 
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A gravação da apresentação do DD3 está muito ruim, sendo assim, escreve-

se fragmentos da parte que dá pra ouvir. O DD3 falou sobre relacionar a 

Geometria com outros campos da Matemática, a dificuldade que os 

professores têm em ensinar Geometria. As quatro dimensões da Geometria: 

a visualização, o desenho e a construção de figuras...  Formalização dos 

conceitos geométricos. O DD2 estava presente e ajudou o DD3 a apresentar. 

Foram questionados pelo professor DM1 sobre a carga horária de 

determinada disciplina, se poderia ser reduzida para 60 horas. O DD2 

argumentou que os alunos já acham que é pouco. Comentam sobre a 

utilização de ferramentas de desenho. Comentam sobre a utilização de 

recursos computacionais para a construção de figuras. O DD2 diz que o mais 

importante é saber as propriedades das figuras e da construção. O DM1 

questiona o programa da disciplina Elementos de Geometria e o ano em que 

ocorre a disciplina. Trata-se, atualmente, de uma disciplina de 60 horas, 

ministrada a alunos do terceiro ano. Em seguida, sugere que seja ministrada 

no primeiro semestre. 

 

DM7: A idéia era essa, usar a Geometria para começar as construções. 

 

SE2: É importante mostrar as diferentes representações. 

 

DM3: Eu vejo que um software, por exemplo, o Cabri, você hoje em dia tem 

uma versão muito interessante que é o Cabri Java, que você inclusive pode 

dar exercício pro aluno fazer em casa e ele acessa de qualquer navegador, 

seja ele em Linux, ou qualquer coisa. E a vantagem do Cabri é que ele serve 

para provar teoremas através da experimentação. Tem clones do Cabri, tem 

o Cabri 3D, e genéricos também. 

 

DD2: Tem um software chamado Régua e Compasso, Cinderella. 

 

DM3: Tem o Régua e Compasso, tem um software chamado Poly que faz 

planificações.  
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DM1: Esse trabalho poderia ser feito na disciplina de Prática de Ensino? 

 

SE2: Claro que aí é possível se pensar nessa relação, porque você não tem 

nenhuma prática de ensino usando o computador aqui na Universidade. 

 

DD2: É mais fácil trabalhar isso na disciplina de Projetos Integrados. 

 

DM1: Porque poderia desenvolver todo esse conteúdo e aí depois numa 

disciplina de prática fazer essa parte experimental. 

 

DM3: Eu acho que poderia ir mais longe DM1, porque hoje em dia já tem 

vários artigos onde a pessoa trabalha, por exemplo: Geometria Hiperbólica 

com o Skatpad, disco de Poincare com o Skatpad, Geometrias Não-

Euclidianas com esses programas aí. O apelo visual e a experimentação com 

aquele objeto que não real, é virtual, mas você visualiza, te dá a noção 

geométrica.  

 

Os professores comentaram sobre a possibilidade de a Universidade adquirir 

programas matemáticos e geométricos. 

 

DM1: Uma das disciplinas que eu tinha proposto da vez passada foi disciplina 

de Álgebra e Geometria... 

 

Todos: Risos, decida-se! 

 

DM1: É uma disciplina pra estudar Álgebra Linear e a Teoria de Grupos, pra 

poder estudar as transformações será estudado a Geometria Euclidiana e a 

Não-Euclidiana. Eu tinha pensado em se criar uma outra disciplina em que se 

trabalhasse com o livro do Moise: Sob um Ponto de Vista Avançado. 

 

DM3: Freudenthal, propõe um problema que possui um riu uma igreja e uma 

caixa d´água, e um marco, imaginando que se está fazendo uma viagem de 

barco pelo rio. São apresentadas aos alunos uma série de fotos que foram 
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tiradas de dentro do barco, só que estas fotos eram colocadas todas fora de 

ordem e o aluno, em função dessa vista superior, tinha que conseguir 

organizar as fotos. Esse tipo de visualização visa desenvolver a capacidade 

de transpor de uma vista espacial pra uma vista superior, lateral, frontal, etc.., 

e isso é muito importante.  

 

SE2: O Pisa traz bastante exercícios desse tipo. 

 

DM3: Conclusão, os professores deixam a parte de Geometria por último 

bimestre e nunca dá tempo, aí eles trabalham toda a parte da Álgebra, mas 

não da Geometria. Por mais que a Geometria seja colocada no primeiro 

capítulo do livro, eles simplesmente pulam. É importante a gente formar 

desde já, trabalhando com esse tipo de problema, afinal a Geometria está 

andando par a par com as outras coisas de Álgebra Linear, de Cálculo. É por 

isso que a gente deve pensar em colocar no currículo desde o início. 

Geometria não é um apêndice do curso, Geometria é algo fundamental.  

 

Discutiram sobre a carga horária da disciplina Desenho Geométrico. O DD2 

argumentou que em apenas um semestre não seria possível. 

 

DM1: A disciplina Elementos de Geometria, dada no primeiro semestre, seria 

extremamente interessante, porque a gente já começa a fazendo 

demonstrações no curso de Geometria Analítica e no curso de Cálculo no 

primeiro semestre. A vantagem de fazer esta disciplina no primeiro semestre 

é que além do formalismo que o aluno vai começar a escrever, ele visualiza 

as coisas, ele tem todo o material que ele vê, intui e começa a escrever 

demonstrações. Tanto é assim que esta disciplina tinha no segundo grau 

antes, eu passei pela experiência de ter dado esta disciplina dessa forma no 

segundo grau. 

 

DD2: Alguns alunos comentam que no curso de Desenho Geométrico é a 

primeira vez que eles trabalham com compasso. Eles não aprendem no 

Ensino Médio. 



 110 

  

 

 

DM1: São dois trabalhos que eu acho diferentes: a construção e a 

axiomática. O fato de ele trabalhar com régua e compasso e o fato de ele 

fazer... é o seguinte, o raciocínio que você usa pra fazer essa geometria 

axiomática, você coloca os postulados e vai deduzindo a partir destes 

postulados uma série de propriedades geométricas e isso você pode fazer 

sem ter visto construção com régua e compasso. São coisas independentes. 

 

DM4: A própria Geometria Euclidiana foi construída através desses 

instrumentos.  

 

DM1: Mas você não precisa ter esse trabalho com régua e compasso, porque 

pra fazer o trabalho com régua e compasso tem toda uma técnica e você não 

precisa desenvolver isso, você pode fazer no papel, sem muita técnica você 

vai intuindo.  

 

DM4: Eu não concordo. (não dá pra entender o restante que ele fala) 

 

DM1: Eu lembro que no segundo grau, lá na frente, teve um momento que os 

alunos tiveram dificuldade porque faltou muito trabalho com régua e 

compasso. Se você pensar em um curso semestral dessa forma, em um 

segundo momento ele vai ver construção com régua e compasso e fecha. 

 

DM3: Realmente dá pra fazer, mas você tem que pensar da seguinte forma: o 

que facilitaria pro aluno em seu trabalho lá frente como professor? Dessa 

forma nós corremos o risco que nossos alunos aprendam a fazer 

demonstrações, mas não entendem nada dos postulados. Qual é a razão 

disso aí? Por que o cara tem que usar estes postulados? Qual é o significado 

daquilo? Corre o risco de você terminar o curso e o aluno não entenda nada 

daquilo ou pra que serve. Acho que de repente, se você tiver um reforço 

antes, ele terá a condição de associar: “este postulado é em função de que 

existe aquela construção...”, então eu estou simplesmente colocando algo 

que vai associar as duas coisas e só tem a ajudar. 
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SE1: Sem dizer que estabelece uma ponte entre estes conteúdos e os que 

vai trabalhar lá no ensino fundamental e médio.  

 

DD2: O aluno, muitas vezes, comenta depois de fazer o desenho que agora 

entendeu a demonstração e vice versa. Por exemplo: “ah é pra isso que 

serve arco capaz”. 

 

DM3: Sem dizer que a Geometria pra chegar ao que ela é hoje, existiu um 

trabalho monstruoso de provas e refutações. Infelizmente, o aluno só constrói 

um significado mais profundo se ele passa por estas construções, estas 

tentativas. Eu creio que talvez o ideal seria, no curso todo, o cara testar, fazer 

as construções e daí colocar o postulado, mas isso é mais complicado de se 

organizar. Então, acho que de repente, dá pra se deixar a disciplina Desenho 

Geométrico assim. Deve-se trabalhar muito bem tanto a visualização, quanto 

a construção algébrica daquela visualização. 

 

DD2: Eu acho que a Disciplina de Desenho Geométrico pode ser dada no 

primeiro semestre, assim como Geometria Analítica e no segundo semestre 

Elementos de Geometria. 

 

DM1: Eu concordo, mas enquanto vocês estavam falando eu estava com a 

seguinte preocupação: que essa disciplina de Elementos de Geometria, que 

estas demonstrações, fossem dadas de tal forma que o aluno chegasse ao 

ponto de perceber o seguinte: isso aí independe dos desenhos que estou 

fazendo.  

 

DM3: Tirar os invariantes. 

 

DM1: Exatamente. Que ele chegasse ao momento e visse que se eu to 

trabalhando num campo com esses axiomas é o mesmo que se eu estivesse 

trabalhando em outro. O meu pensamento é que isso ficasse independente 
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do modelo que ele tenha na cabeça. Pra nós, em matemática, isso seria o 

ideal. 

 

SE2: É, com certeza! 

 

DM3: Agora, uma coisa que traria enormemente isso daí, seria a grande 

quantidade de experimentação que o aluno tenha. 

 

DM1: Eu acho que seria perigoso fazer uma disciplina de Elementos de 

Geometria de maneira axiomática e o aluno sair de lá achando que as idéias 

estão amarradas aos desenhos. Pra que? 

 

DM3: É verdade. Então eu acho que o enfoque que a gente tem que ter é um 

pouco mais embaixo: Qual é o conceito fundamental que eu to querendo 

colocar na cabeça do aluno com estas disciplinas: detecção de invariantes 

em questões geométricas. Por exemplo: todo triângulo isósceles eu vou ter 

dois lados iguais e dois ângulos iguais também, todo triangulo vai ter soma 

dos ângulos internos iguais a 180º, isso são invariantes. Qual é o conceito 

fundamental que a gente está querendo pegar por traz disso tudo. 

 

DD2: Mas isso é trabalhado em Elementos de Geometria. São trabalhadas as 

construções geométricas, os teoremas, as propriedades. Não é uma 

disciplina amarrada a Desenho Geométrico. 

 

DM3: O que se está querendo dizer é, passar um pouco desse estágio pra 

que ele seja capaz de concluir que ele detectou um invariante, nesse 

aspecto, e aí a formalização vem ao natural. Como é que eu vou verificar que 

isso vale pra todo triângulo? Através da demonstração, aí a demonstração se 

insere naturalmente. 

 

DD2: Mas isso já é trabalhado para o curso de matemática. 
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DM3: Tem aspectos que são coisas indutivas, você só consegue verificar 

com construções indutivas, por exemplo, você tem diversos problemas em 

Geometria que você vai aumentando o número de lados das figuras e conclui 

coisas. São vários aspectos que ajudam nessa questão do aluno entender 

que os postulados fazem sentido. Isso é uma coisa extremamente natural da 

investigação. 

 

DD2: Foi em Elementos de Geometria que eu aprendi a demonstrar. Ali ele 

enxerga através do esboço das figuras é que ele enxerga propriedades e o 

que ele tem que demonstrar. 

 

DM7: Realmente, se tem um apelo visual muito importante. 

 

DM3: Deixa eu fazer referência ao Livro do Maicon Serra, Geometria com 

uma Apresentação Indutiva, que contempla  exatamente estes pontos e no 

final de cada unidade ele tem implementações com o computador, feitas em 

Logo porque o livro é meio antigo, mas ele dá exatamente estas construções 

como o DM1 tava falando, e como a gente queria que fizesse usando os 

instrumentos compasso esquadro etc., então acho que vale a pena dar uma 

espiadinha nesse livro aí. Tem na biblioteca e a editora é a mesma que é a 

detentora da patente do Sketchpad.  

 

DM1: Eu lembro de um problema que eu trabalhava com os alunos do Ensino 

Médio, que era demonstrar o quinto postulado a partir dos anteriores. 

 

DM3: Que mal, risos. Desde aquela época você já judia dos alunos heim 

DM1. 

 

DM1: Os alunos ficavam loucos e diziam que não era possível. Tentavam, eu 

deixava eles uma ou duas semanas. Eles achavam que era completamente 

intuitivo aquilo e tinha que dar pra demonstrar. Depois disso você apresenta 

os outros modelos em que é possível deduzir as outras geometrias. Esse 

livro do Moise ele não trabalha isso porque o objetivo não é esse, é só 
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Geometria Euclidiana. Mas esse exercício era muito interessante porque eles 

viam realmente o quanto era independente as coisas quando você introduzia 

as outras possibilidades de Geometria. Aí acredito que caberia colocar uma 

outra disciplina de Geometrias Não Euclidianas. Eu não sei se vale a pena 

colocar de maneira axiomática ou não, que tem mais experiência que eu 

pode falar. 

 

DM4: Pelo que eu entendi poderia ser dado Geometria Analítica e Desenho 

Geométrico I no primeiro semestre, no segundo semestre Desenho 

Geométrico II e Elementos de Geometria no segundo semestre.  

 

DM4: Agora se isso for feito assim, eu acho importante e sempre me importei, 

lógica não é uma receita para o aluno aprender a pensar, lógica é a síntese 

do que ele já sabe pensar. O manuseio experimental da Geometria, o próprio 

Cálculo, o manuseio concreto das coisas, leva ele a entender algum princípio 

lógico. 

 

DM3: Nesse livro do Maicon Serra ele fica o ano todo fazendo exatamente 

isso, lá pela metade do ano pra frente ele mostra pro aluno e o aluno 

percebe: bom agora é ora de sintetizar tudo o que a gente fez. Então ele 

gasta dois capítulos só trabalhando lógica, pega texto do Sherlock Roms, 

etc., mas ele se preocupa em mostrar que tudo o que o aluno fez.  

  

DM4: Eu pensei em mudar aqui de Elementos para Fundamentos de 

Geometria, o momento em que ele vai fundamentar o que ele aprendeu nas 

construções de Desenho. 

 

DM1: Mas o aluno não tem nem os modelos na cabeça ainda, vai 

fundamentar como? 

 

DM4: Essa é a diferença da Matemática com a Geometria também, porque 

em Geometria você começa pelos fundamentos, mas vai fundamentar o que? 

Em Matemática, primeiro você constrói o artifício e depois fundamenta? 
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DM5: Rs. Quando tudo começa a cair aí você vai fundamentar. 

 

DM3: Rs. Você derruba um monte de vez pra ver se o fundamento está certo.    

 

DM5: Acho que é um momento bom pra discutir uma disciplina a mais que eu 

estou vendo aqui que é Geometria Descritiva.  

 

DD3: Geometria Analítica vê mais a Geometria plana, já Geometria Descritiva 

é a espacial e suas projeções no plano. Trabalha mais a visão espacial. 

 

DM1: Essa seria no segundo ano. 

 

DD2: Atualmente está no quarto ano. 

 

DM3: Deixa eu fazer uma pergunta: Vocês achariam muita pretensão colocar 

esta disciplina primeiro? Da visualização espacial passar para a plana? 

 

DD3: O problema são as construções que o aluno precisa fazer, então já 

precisa saber. 

 

SE2: Ela é dada em quantas horas? 

 

DD2: Cento e vinte. 

 

SE2: Poderia trabalhar esta disciplina também no segundo ano? 

 

DM3: É porque tem vários conceitos, você pode também trabalhar 

perspectivas, visualização, cortes, vistas lateral superior inferior, etc., cortes, 

identificação de figuras que são conceitos que já poderiam ser trabalhados. 

 

DM1: E do jeito que ela está ela realmente precisa de um ano? De 120 

horas? 
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DD3: Sim, além disso, a gente trabalha a representação projetiva. 

 

DM4: Eu acho que já poderia ser trabalhada no segundo ano. 

 

DM3: Olha a prática pedagógica e os estudos que o pessoal tem feito 

demonstram que o ideal é partir do espacial pra chegar no plano. Porque o 

espacial é palpável. Se você não for fazer construções, aí é que está. 

 

SE2: Mas a questão é visualização e representação. Se você for fazer 

representação do plano desse modo que é dado no colégio, você não 

consegue fazer representação, você consegue fazer manipulação e 

visualização. A não ser que você trabalhe com algum programa de 

computação. 

 

DM3: Eu estou pensando assim, como aquele trabalho que o “Ω” fez com 

“Φ”, o cubo. Ele pega o cubo e faz cortes no cubo, o aluno tem que sacar 

qual seria a planificação daquela figura através do corte. Ou seja, você está 

partindo de uma coisa espacial pra chegar numa coisa plana. Isso não é uma 

coisa trivial, nem um pouco trivial para o aluno. E vejam, não existe 

construção formal. 

 

DM4: Mas exige maturidade, maturidade de ver a coisa plana. 

 

SE2: Mas eu estou entendendo que o professor DM3 está dizendo é que 

vendo aqui uma figura geométrica, vocês falam somente das figuras planas, 

mas não aparecem quando se trabalha a Geometria plana que elas vêm das 

formas espaciais. Então aqui no Desenho Geométrico talvez pudesse não se 

chamar Desenho Geométrico, mudar pra Geometria Euclidiana e se incluir 

esses aspectos. Pro que hoje na escola é por aí que as coisas acontecem, 

você não começa das formas planas. 
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DD3: Mas em Desenho Geométrico hoje isso já acontece, já é trabalhado 

nesse sentido, você tem a parte de planificação. 

 

DM3: Mas veja, não é só a questão da planificação, a questão é a construção 

e decomposição de figuras, seria o olhar diferente. 

 

DM5: O interessante seria que já no primeiro semestre o aluno tivesse 

contato com softwares de imagens, de preferência que pudessem testar 

determinado cálculo. Eu tinha pensado em uma disciplina de laboratório de 

matemática que o cara pudesse ter contato com dois ou três softwares de 

Geometria, de Cálculo, tratamento geométrico, algébrico. Onde ele pudesse 

experimentar o cálculo, um pouco de desenho. 

 

DM3: Agora uma coisa que a gente tem que ter clara é que os professores 

que vão trabalhar com Álgebra, Geometria, ou qualquer disciplina, até 

álgebra em seguida, vão ter que estar sempre cobrando do aluno o resgate 

desse software, se não a gente corre o risco de ficar uma disciplina estática 

lá no primeiro semestre.  

 

DM5: Só que daí tem que capacitar os professores também. Risos. O 

problema não são os alunos, é formar os professores. Risos. 

 

DM7: No nosso laboratório, super, ultra laboratório, pra gente fica complicado 

colocar quarenta alunos onde só tem 15 computadores ou 10 funcionando é 

complicado.  

 

DM3: Eu concordo com você, uma coisa são as condições que a gente tem, 

mas estas condições são agora, no nosso currículo, a gente vai ter que estar 

pensando pra dez anos. Como é que nos próximos dez anos a coisa vai 

estar? Sei lá. 

 

DM6: É importante inclusive a gente já pensar sobre isso, deveria pensar, por 

exemplo, o que poderia ser feito dentro de cálculo, lista de exercícios que 
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possam ser resolvidos com uma calculadora de 1,99. Começar a pensar por 

aí. Novamente estou pensando que vamos ter um certo trabalho pra 

desenvolver estas coisas. Mas seria muito importante criar essa nos alunos 

pra eles poderem se acostumar a trabalhar com tudo o que vem por aí. 

 

DM3: Por que se eles não têm o contato dentro da Universidade, poucos vão 

adquirir depois, o camarada vai sair e vai continuar do mesmo jeito. Ele não 

vai querer ver softwares, ele vai ser avesso a esse tipo de coisa. Mas se você 

dá a oportunidade ao aluno pra que com uma calculadora de 1,99 testar um 

limite, por exemplo, eu acho que você já ganhou muito na formação desse 

aluno. 

 

DM5: Vamos fechar o Desenho? Vamos fechar o Departamento de 

Desenho? Risos. Sugestão pra Geometria Descritiva seria terceiro e quarto 

semestres e Projetos Integrados de Geometria? Acho que ficariam pra uma 

próxima discussão, fica como Prática de Ensino.  

 

SE1: Isso, Projetos Integrados envolvem pesquisa.  

 

DM3: Por exemplo, se você inicia um projeto integrado com as construções 

de cortes de um cubo, esse projeto pode começar já no primeiro semestre. 

Pega um projeto integrado onde você vai trabalhar com construção e 

decomposição de figuras espaciais, esse é um projeto integrado que pode 

começar já no primeiro semestre.  

 

DM5: Pessoal, acho que essa discussão a gente pode deixar para o final, 

quando se estiver falando de prática.  

 

DM1: A Geometria fechou então? 

 

DM5: Fechou a parte de Desenho, não toda a parte de Geometria. 
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DM1: Eu gostaria de propor então que tivesse um grupo pra discutir a 

continuidade dessas coisas de Geometria na matemática. 

 

DD2: E quanto às ementas das disciplinas do desenho? 

 

DM5: Vocês poderiam propor? Pra Desenho Geométrico I e II, Geometria 

Descritiva I e II, Elementos de Geometria. 

 

DM3: Acho que tentar amarrar tudo o que a gente conversou. 

 

DM5: Essa periodização quem que propôs? Levando em conta que Desenho 

Geométrico tem que ser no primeiro semestre. Na minha opinião, é só pegar 

de duas em duas juntar e colar elas, fácil.  

 

DM3: Acho que a gente tem que pensar nisso depois, na periodização. A 

gente nem sabe se realmente o curso vai passar a ser semestral ou 

permanecerá anual. 

 

SE2: Também acho. 

 

DM1: Só uma coisa, o grupo de Geometria fica faltando discutir Geometria 

Diferencial, Topologia, quem poderia? O DM3? 

 

DM3: Topologia eu poderia eu tenho uma coisa mais ou menos 

encaminhada, se quiserem dá até pra discutir hoje. 

 

 

8ª REUNIÃO – 29/06/2004 

 

Em consulta a fita número 23 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 
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DM1: Sobre a disciplina Elementos de Geometria, e Geometria Euclidiana, eu 

trouxe este livro do Moise. Não sei se vocês conhecem ou não, vocês 

conhecem? E o trouxe outro também do Moise que se chama Geometria 

Elementar sob um ponto de vista avançado. O que tem de interessante nesse 

livro é a maneira como ele aborda os assuntos. Ele pega uma série de 

problemas que induzem o aluno a erros, ele pede pro aluno demonstrar 

algumas coisas e ver como funciona. Ele não coloca os cinco axiomas ele vai 

fazendo o aluno construir algumas coisas e tentar ver se dá pra demonstrar o 

quinto. É aquilo que eu falei que eu fiz com os alunos do segundo grau os 

alunos tentaram, acharam que isso não dá pra demonstrar, daí uma saída 

era falar das outras geometrias. Ta muito bem escrito este livro. Como é uma 

coisa extremamente elementar, dá pra ir fazendo as primeiras 

demonstrações, é muito legal. Eu lembro que quando eu peguei os alunos do 

segundo grau eles nunca tinham feito demonstração e não tiveram 

Geometria, então eu dei o curso usando isso daí e eles aprenderam as 

demonstrações. A dificuldade maior que eu senti pra dar esse curso foi a 

seguinte: quando eu mexi com triângulos eles não tinham noções de ângulos, 

que quando você aumenta o ângulo, aumenta o lado oposto essas coisas 

porque eles nunca tiveram Desenho Geométrico. Uma parte da turma teve 

Desenho Geométrico comigo na oitava série, esses entendiam isso porque 

eles tinham brincado várias vezes de construir triângulos com régua e 

compasso, os outros não, não tinham essa intuição e ficava bastante 

trabalhoso fazer demonstração.  

 
 
Em consulta a fita número 25 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 
DM5: A disciplina de Geometrias Não-Euclidianas deve ser obrigatória ou 

optativa?  

 

DM1: Tem que ser obrigatória. 

 



 121 

  

 

DM3: Eu acho que deveria ser obrigatória, por que se não o cara sai do curso 

de graduação sem saber que existe outras geometrias. Infelizmente essa é a 

realidade. 

 

DM1: E além disso, é um curso que vai usar Álgebra Linear, Teoria de 

Grupos e a Geometria, tudo na mesma, muito legal. 

 

DM2: Eu só quero fazer uma objeção, nessa nossa proposta tem quatro 

disciplinas de desenho, tem desenho demais. 

 

SE1: Você é contra mesmo. Risos. 

 

DM2: Sou, sou, sou. Eu sou da época que tinha que trabalhar com nanquim e 

papel vegetal. 

 

DM5: DM2 você teve algum problema com desenho na sua graduação? 

Quantas vezes você reprovou em desenho? Risos. 

 

DM1: DM2 qual é a sua objeção? 

 

SE1: Não, não há nenhuma objeção, ele concorda com o que tem de 

Desenho e ponto final. Se for assim eu vou começar a dizer que tem cálculo 

demais. 

 

DM2: Sim, mas eu concordo que tem cálculo demais, assim como tem 

desenho demais, tem números demais, tem álgebras demais. 

 

DM3: É por isso que eu volto, antes de pensar na disciplina a gente tem que 

pensar qual é o conceito e qual o perfil do aluno que a gente está querendo 

formar, pra daí chegar na disciplina. A disciplina é o produto final da coisa, eu 

estou vendo que em alguns momentos a gente está se perdendo e partindo 

do contrário: tem que ter uma disciplina disso! Aí a gente esquece: qual é a 

razão pra ter uma disciplina disso? 
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Em consulta a fita número 25 lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM5: Quais são as idéias fundamentais de Geometria Descritiva? É a idéia 

de você visualizar um objeto de três dimensões no plano? Você olhar as 

projeções? E as técnicas fundamentais? Na proposta que está aí, na 

Geometria Descritiva I é trabalhada a projeção de ponto, reta, plano. Deixa 

eu dizer onde eu quero chegar. Tem como você trabalhar basicamente com 

as técnicas fazendo um projeto de Geometria Descritiva, um segundo curso 

de Geometria Descritiva onde eles fossem atrás, fazendo as projeções? 

 

DD3: Não, é necessário um segundo semestre pra fazer as construções, no 

primeiro semestre você só chega até a projeção do plano, faltam as 

propriedades, as construções das diferentes projeções. Precisaria realmente 

de dois semestres. 

 

DM2: Eu volto a insistir, no meu ponto o que está posto aí é mais um reflexo 

das condições locais e da realidade da Universidade Federal do Paraná, mas 

efetivamente... 

 

SE1: Mas eu penso que é necessário um período de reflexão pra poder 

pensar em uma imagem nova. Eu acho que sustentar todo o curso de 

Licenciatura em Matemática em Álgebra e nos cálculos, não! Eu acho que 

deveria ter tudo isso de Geometria sim pra dar um certo equilíbrio para o 

curso. 

 

DM2: Um certo equilíbrio sim, mas nessa versão, essa é uma consideração 

das condições locais. Em outras instituições não se vê tanto desenho assim. 

São cinco disciplinas do Desenho mais o Projeto Integrado. 

 

SE1: E se puser a disciplina Elementos de Geometria para o Departamento 

de Matemática. 
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DM2: Não, não é isso. Nessa caracterização eu acho que é uma 

peculiaridade nossa.  

 

SE1: Mas em São Paulo também é assim. 

 

DD3: Mas se hoje os professores do Ensino Médio deixam de dar Geometria 

e deixam pro final, devido à formação que tiveram, imagine se tirar essa 

formação, isso vai resolver? 

 

DM2: A minha preocupação é: será que esta distribuição é eficiente?  

 

DM1: Deixa eu perguntar, é uma idéia: você acha que deveria ter na 

licenciatura? 

 

DM2: Acho que deveria ter na licenciatura.  

 

DM3: E se GD I e GD II fossem projetos para a Licenciatura? Com ementa, 

tudo certinho. 

 

DM5: Eu penso que pelo menos uma GD deveria ser obrigatória. 

 

DM3: Mas projetos não são obrigatórios pra Licenciatura? 

 

DM5: São obrigatórios. É que a idéia de projetos é você colocar o aluno pra 

trabalhar. A idéia é em GD I você da uma das técnicas e em GD II por o 

aluno pra trabalhar, pra pesquisar.  

 

DD3: Só que daí ele vai produzir coisas superficiais, porque em um semestre 

só pode ser dado as idéias básicas e ele não vai conseguir produzir muito a 

partir disso. 

 

DM1: E no currículo da Unicamp, não está concentrando... 
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DM3: Lá tem Elementos de Geometria e outra que é GD. 

 

DM2: É Geometria Plana e Desenho Geométrico. Tem Geometria Espacial e 

Geometria Descritiva que são optativas. 

 

DM1: Eu sempre achei que a gente tem demais. 

 

Outros comentários difíceis de ouvir. 

 

DM1: Quantos professores têm no Departamento de Desenho? 

 

O professor DD3 responde, mas não dá pra ouvir. 

 

Na seqüência o Professor SE1 faz comentário sobre as dificuldades 

enfrentadas pelo departamento de Didática devido ao pequeno número de 

professores. 

 

DM3: Eu acho que a gente tem que repensar essas coisas todas agora, é 

hora de refletir, sobre tudo isso. 

 

DM1: Mas onde está dando problema? 

 

DM3: Eu tenho uma proposta. Nós já temos um modelo, o que fizemos até 

agora é um modelo. Agora vamos fazer o papel contrario, vamos fazer 

críticas a este modelo. Em todos os aspectos, agora vamos fazer o papel do 

advogado do diabo. É só assim que nós vamos poder detectar possíveis 

falhas. Fazendo esse tipo de crítica nós vamos pensar: por que Geometria 

Analítica está aqui? Por que Cálculo está aqui? Qual é o objetivo de eu ter 

Física II? Que tipo de formação eu quero dar ao meu aluno ao colocar 

Probabilidade I e Estatística II? Estas coisas têm que estar justificadas. Muito 

mais que no projeto, tem que estar justificadas em nossa cabeça. Eu 

proponho que a gente pense em tudo isso agora. 
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As conversas seguintes mostram que há preocupação quanto a carga horária 

de estágio não está tendo espaço, no currículo proposto até o momento falta 

tempo para disciplinas optativas e de estágio. Pensa-se em retirar algumas 

disciplinas. 

 
 
 

10ª REUNIÃO – 17/08/2004 

 

Em consulta a fita número 35 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM5: Bom e daí, como fica o segundo semestre? 

 

DM1: Eu tenho uma sugestão: essa disciplina de Elementos de Geometria 

deveria ser dada pelo Departamento de Matemática.  

 

DM5: Por quê? 

 

DM1: Pelo seguinte motivo: primeiro, vocês se lembram que eu havia 

proposto, quando eu propus de ter aquela disciplina no começo do curso que 

fosse dada com o livro do Moise, eu achava que não existia esse conteúdo 

Elementos de Geometria, dado pelo Departamento de Desenho. Eu gostaria 

que essa disciplina fosse dada pelo Departamento de Matemática, porque eu 

acho que o Departamento de Matemática tem professores muito mais 

gabaritados pra dar o conteúdo esta disciplina.  

 

SE1: Eu não concordo. 

 

DM1: Primeiro por causa dos modelos que existem em Geometria do 

conhecimento que têm os professores do Departamento. A gente sabe que 

tem vários professores que trabalharam com Geometria no Mestrado, 
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trabalharam bastante no Doutorado, então eu acho que seria muito melhor a 

gente ter, que essa disciplina fosse... 

 

DM4: Não, não concordo. 

 

SE1: Vocês estão esquecendo que eles são os próprios matemáticos 

formados por vocês.  

 

DM1: Não, não, eu sei. Mas eu acho que a formação é fundamental. Eles têm 

Graduação em geral, mas eles não têm Mestrado, não têm Doutorado. Eu 

por exemplo, quando eu estou falando que no Departamento de Matemática 

tem professores eu estou me excluindo. Eu não tenho o conhecimento em 

Geometria que alguns colegas do Departamento têm e são capazes da dar 

um bom curso de Geometria. 

 

SE1: Eles são formados aqui.  

 

DM5: Mas nenhum deles tem Mestrado em Matemática. 

 

SE1: E eles dão hoje em dia alguma coisa nessa área? 
 
 
DM1: Não porque não é do departamento. 

 

DM4: Não concordo, porque a formação de um geômetra natural é de 

Geometria Diferencial e não tem nada a ver com isso tecnicamente.  

 

DM1: Não, eu sei, mas você sabe que o conhecimento que o DM3, o DM2, o 

DM6, por exemplo, você mesmo tem de Geometria, das Geometrias Não-

Euclidianas é muito diferente do pessoal de desenho. A minha proposta é 

exatamente isso, um professor que tem a visão das Geometrias Não-

Euclidianas vai saber muito bem como tratar do quinto postulado. 

 

DM2: Eu acho, da minha experiência de Geometria... 
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DM1: Um cara que não conhece as outras geometrias dá isso como um 

conteúdo pronto e acabado! Como se o mundo fosse isso. Se ele não souber, 

tem uma questão pedagógica muito profunda nisso, se o cara souber muito 

bem as outras geometrias ele vai saber em qual ponto ele deve tocar pra 

falar das outras geometrias.   

 

 DM4: Mas você acha que no segundo semestre já dá... 

 

DM1: Olha, eu dei essa disciplina no Segundo Grau e o conteúdo, mesmo 

sendo Geometrias Não-Euclidianas, despertava interesse dos alunos. 

 

SE1: Então você dava no Segundo Grau e eu já começava na sétima série. 

Quando você começa a falar de Geometria Euclidiana eu sempre trouxe 

alguém de fora para falar de Geometria Não-Euclidiana com os alunos, como 

palestra, obviamente. 

 

DM2: A minha experiência com o ensino da Geometria aqui, numa época que 

tinha Geometria Projetiva do Departamento de Matemática, a experiência era 

muito importante no seguinte sentido: você alinhavava uma série de 

conteúdos que tinham sido abordados ao longo do processo e isso, num 

certo momento da Geometria Projetiva era amarrado e se discutia a 

diferenciação desses postulados, das Geometrias. Essa postura de você ter 

diferentes abordagens, diferentes escolhas, é uma questão da sua escolha, 

nada é certo ou errado, independentemente da escolha que a pessoa fez. 

Então isso ficava muito claro quando se fazia. Agora, o importante é que 

tínhamos as ferramentas para trabalhar com isso, e as ferramentas eram 

importantes, quais eram as ferramentas? Álgebra Linear, Álgebra, Análise, 

todas estas ferramentas apareciam amarradas, então me parecia que nesse 

momento havia um processo integrador, do curso. Particularmente eu tinha a 

preocupação de fazer isso no curso. 
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DM4: Mas essa disciplina é um curso posterior, é dada mais adiante, essa 

disciplina não. 

 

DM2: É que eu estou pensando o seguinte: quem vai preparar os alunos para 

um curso assim, a pessoa já deve enfatizar estes tópicos. A pessoa deve 

estar preparada pra isso. Porque se a pessoa não tiver preparo pra esse tipo 

de coisa, ela nem percebe quais são os pontos importantes, pra ela 

selecionar, orientar o aluno, cobrar, enfatizar. 

 

SE1: Não querendo..., acho que nós estamos recaindo no mesmo erro. Nós 

deveríamos levar em conta o que o aluno traz de lacunas do Ensino Médio. 

Quando você trabalha uma disciplina com as outras visões, eu acho que não 

é o objetivo de Elementos de Geometria. 

 

DM4: Isso, eu acho que esta disciplina poderia até mudar de nome, não sei, é 

a Geometria que precisa o professor de desenho pra guiar o seu desenho, 

ela tem que estar ligada a disciplina de desenho. Se você faz somente a 

parte matemática o aluno não ligar ao desenho, amarrar com as coisas que 

ele viu em desenho. 

 

SE1: Eu acho que talvez nem seja adequado a gente discutir porque não tem 

ninguém do grupo de Desenho agora. Eu acho que nós poderíamos tentar 

ver as outras áreas e depois retomar esta discussão quando tivermos alguém 

da cadeira. Eu particularmente acho que esta disciplina é importante sim e... 

 

DM1: Eu não estou dizendo que ela não é importante, a gente só quer trocar 

quem vai dar esta disciplina. 

 

SE1: Vocês não têm gente pra dar esta disciplina. 

 

DM1: Como não? 

 

SE1: Vocês não têm equipe de pessoal suficiente. 
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DM1: A gente tem com certeza tem pessoas muito mais capacitadas do que 

tem no Departamento de Desenho! 

 

SE1: Olha, eu acho que mais capacitadas não! Vocês têm pessoas tão 

capacitadas quanto. 

 

DM1: Não, com certeza não. 

 

SE1: Vai depender do enfoque a ser dado. 

 

DM1: Não, de jeito nenhum, olha a formação que tem estes professores... 

 

SE1: Pois é, eles são apenas matemáticos! 

 

DM1: Não, não é isso. A visão que tem de Geometria. 

 

DM2: O que interessa é decidir o que a gente quer, qual é o objetivo que a 

gente vê pra Geometria. Agora se for domínio de uso de régua e compasso... 

 

Em consulta a fita número 35 lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM6: Eu não colocaria desse jeito, qualificação maior ou menor. Por 

exemplo, quando se fala em congruência em Geometria Euclidiana, 

axiomática mesmo, tem um caso que tem que ser tomado como postulado, e 

a partir do qual você prova todos os outros. Principalmente o professor que é 

do Departamento de Matemática sabe que esse caso – colocando em outra 

visão, por exemplo, transformações – ele pode ser demonstrado com base 

em outras coisas. E não precisa fazer isso, talvez não possa fazer isso na 

disciplina de Elementos de Geometria, mas ele pode sim, em vez de mostrar 

que deste caso se tira os outros, parar um pouquinho e falar: pessoal, o que 

nós estamos usando aqui? 
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SE1: Então vejam, acho que isso talvez a gente poderia deixar pra discutir 

com o ementário que eles apresentam a disciplina, e aí sim dizer que nós 

queremos que tenha diferentes visões. Agora, trazer tudo pra matemática, 

não gente, não. Acho que nos temos que ter as outras áreas. 

 

DM1: Eu não estou falando de trazer tudo pra matemática, estou falando de 

uma disciplina, estou falando de Elementos de Geometria. 

 

SE1: Se bobear, você vai tirar todas as Geometrias Descritivas, você vai tirar 

Elementos de Geometria e o Departamento de Desenho vai participar apenas 

com Desenho Geométrico I. 

 

DM1: Espera aí, mas o objetivo que eu estou querendo discutir não é dar 

emprego pro Departamento de Desenho, eu estou querendo discutir qual é a 

visão que eu quero ao dar Geometria pros meus alunos. 

 

SE1: Então ótimo, vamos discutir isso em cima do ementário.  

 

DM1: Então, em cima dessa ementa, de Elementos de Geometria, e em cima 

do que o DM6 falou, é que eu proponho que essa disciplina seja dada pelo 

departamento de Matemática. 

 

A DD1 entra na sala. 

 

DM1: O que eu estou discutindo DD1 é o seguinte: a minha proposta é que a 

disciplina Elementos de Geometria seja dada pelo Departamento de 

Matemática, baseado no seguinte: eu acredito que a gente tem pessoas com 

formação em Geometria muito maior do que o pessoal do Departamento de 

Desenho. A gente tem pessoas que fizeram mestrado, que fizeram doutorado 

a áreas relacionada a isso ou na área de Geometria, e eu gostaria que essa 

disciplina fosse dada pelo Departamento de Matemática por esses motivos. 
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Bom, aí as outras pessoas apresentaram outros argumentos, do porquê esta 

disciplina deveria ser dada pelo Departamento de Matemática. 

 

SE1: Ou não. 

 

DM1: Ou não. 

 

DD1: Desculpem, eu estava dando aula, enfim desculpem pelo atraso. 

 

SE1: Nós sabemos. 

 

DM1: Começou agora, nós começamos a discutir agora. 

 

DD1: Eu gostaria de falar da disciplina, mas primeiro uma pergunta: qual 

seria a ementa se a disciplina fosse dada pelo Departamento de Matemática? 

O que vocês iram trabalhar? 

 

DM1: Bom a minha idéia é que o conteúdo, não sei se os professores aqui 

concordam, mas a disciplina Elementos de Geometria seja baseada, por 

exemplo, no texto do Moise. 

 

DM2: É um conteúdo que constrói a Geometria Euclidiana a partir da 

seqüência de postulados e ele vai construindo as possíveis geometrias com 

os postulados mínimos. Então, adota tal postulado e vê que geometria você 

tem, aumenta um postulado e vê que geometria você tem. Então você vai 

criando, vai construindo as geometrias possíveis com o conjunto de 

postulados disponíveis. 

 

DD1: E vocês estão pretendendo dividir em Geometria Euclidiana e Não-

Euclidiana? 

 

DM1: Não, não. 
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DD1: Então qual é a diferença? 

 

DM1: Aquela lá a gente utiliza todo o conteúdo de Geometria Analítica, 

Álgebra Linear, Álgebra, Teoria de Grupos, pra estudar Geometria Euclidiana 

e Geometria Não-Euclidiana. 

 

DM2: Aquela lá é um momento que você reúne uma série de conteúdos e 

conhecimentos que o aluno adquiriu ao longo do curso e faz um fechamento 

desses conteúdos todos via Geometria, usa a Geometria como argumento 

pra você... 

 

DD1: De modo analítico.  

 

DM2: Não só analítico, algébrico, é... 

 

SE1: Só, analítico e algébrico. 

 

DD1: Eu ainda não consegui entender a diferença.  

 

DM2: É que esta disciplina proposta pelo livro do Moise, ela parte do zero. O 

primeiro axioma... 

 

DD1: E você vai ver quais as geometrias que ele serve. 

 

DM2: Você constrói uma série de coisas com aquele axioma. 

 

DM5: Isso chamava Fundamentos B. Isso é uma disciplina que já existiu no 

Departamento da Matemática e se chamava Fundamentos da Matemática B. 

A gente fazia no segundo ano. 

 

DD1: Isso que eu estava lembrando. 
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DM4: Eu gostaria de falar um momento. Em princípio eu concordo que se 

mantenha em desenho, mas para isso eu também gostaria de saber qual é o 

entrosamento dessa disciplina Elementos de Geometria com Desenho 

Geométrico I, II, qual é a as outras disciplinas do desenho, qual é a ênfase da 

Geometria, qual é a ênfase em Desenho? 

 

DD1: No Desenho Geométrico a gente visa mais as construções, o aluno usa 

as propriedades da Geometria Plana pra aplicar na resolução de exercícios 

de Desenho Geométrico. Então ele precisa saber o que é baricentro, o que é 

um incentro, quais são as propriedades de retas paralelas, equivalência de 

áreas, enfim, ele precisa saber muitas propriedades, mas ele não sabe 

demonstrar essas propriedades, não sabe de onde vieram estas 

propriedades. Uma coisa ou outra a gente chega a demonstrar em Desenho 

Geométrico, porque é necessário pro entendimento do aluno e pro 

desenvolvimento do curso. A gente precisa explicar o que é potência de 

ponto, por que se utiliza potência de ponto em exercícios de tangência, você 

acaba mostrando, demonstrando essa propriedade pra que eles entendam e 

consigam resolver. Agora, não é a maioria que a gente demonstra em 

Desenho Geométrico. Agora na Geometria Euclidiana é que a gente vê as 

demonstrações. A disciplina é dividida em seis partes, a primeira parte é a 

parte axiomática e a gente dá a construção da Geometria, a gente vê quais 

são os entes fundamentais, os axiomas... 

 

DM4: Mas qual é o enfoque nessa parte axiomática? É mais euclidiano? 

 

DD1: Euclidiano, todo Euclidiano. Antes do quinto postulado a gente dá toda 

a parte de congruência de triângulos, a parte de semelhança de triângulos, 

depois que a gente entra no quinto postulado que a gente chega na parte de 

soma dos ângulos internos de um triângulo que dá 180º. A gente vai 

construindo a Geometria, então com uma quantidade pequena de postulados 

a gente está montando a Geometria, e a gente está mostrando pra eles que é 

possível casos de congruência e de semelhança sem todos os axiomas. A 

gente dá uma visão axiomática pro aluno, dá uma visão de que a Geometria 
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não são apenas conceitos intuitivos, estamos construindo desde o início. Eu 

sempre brinco com eles que é um balaio, a gente está colocando ali dentro 

cada informação, uma de cada vez e a gente está construindo a Geometria. 

Tem toda a parte que justifica quando que os triângulos são congruentes, 

quando são semelhantes, o quinto postulado. 

 

SE1: Deixa eu interromper um minutinho. O questionamento está sendo feito 

é sobre a formação do professor. O ideal seria que o professor tivesse a 

visão da Geometria Não-Euclidiana. Eu, SE1, penso que a disciplina deveria 

ficar do jeito que está no Departamento de Desenho, porque é a partir dali 

que você vai poder construir as outras Geometrias. Então o questionamento 

do grupo é: como vocês fazem essa ponte entre a Geometria Euclidiana e a 

Geometria Não-Euclidiana, se vocês fazem isso ou não. 

 

DM2: Não, não é essa proposta. A proposta é seguir o livro do Moise. 

 

DD1: Mas é diferente, por causa do seguinte: em Desenho Geométrico 

estuda as propriedades e em Elementos de Geometria a gente está 

demonstrando estas propriedades. Quanto ao livro do Moise eu não sei, mas 

ele trabalha com congruência de triângulos, com semelhança de triângulos, 

ele trabalha com a parte de construções?  

 

DM2: Tudo, ele constrói, ele demonstra, ele discute o que é demonstrar, o 

papel da construção na demonstração e ele... 

 

DD1: Eu acho que você está falando de um complemento da disciplina de 

Geometria Euclidiana. 

 

DM2: Não, é Geometria, é Geometria. 

 

DD1: Mas daí o aluno vai ter um enfoque de todas as geometrias, no que 

elas estão baseadas, como elas estão construídas. 
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DM2: A idéia lá no Moise é levar o aluno a raciocinar visualmente, raciocinar 

através dos postulados, combinar o raciocínio feito com os postulados e o 

raciocínio feito com a figura, observar que muitas vezes a figura leva a erros, 

ele tem algumas demonstrações de fatos absurdos usando o desenho. Então 

ele constrói as idéias matemáticas, as idéias geométricas com essa 

argumentação matemática adequada. O enfoque ali, é fazer com que o aluno 

vivencie estas idéias matemáticas, com a ferramenta matemática, usando pra 

isso, pra chegar na conclusão, usando os argumentos, quais são os 

argumentos? Argumento verbal, argumento visual, argumento baseado nos 

axiomas. Então, às vezes você faz uma construção e argumenta em cima da 

construção? Aí pergunta por que isso não é um argumento matemático? Ele 

dá vários exemplos: se você fizer um desenho e argumentar em cima do 

desenho, isso não é matemática.  

 

DD1: Mas a gente não faz isso em Elementos, a gente faz as 

demonstrações... 

 

DM2: Não, não é isso, é o seguinte: o espírito é você formar uma pessoa que 

está percebendo quais são as idéias de matemática, como você faz 

matemática. Não estou preocupado com essa pessoa desenvolver técnicas 

de desenho, é argumentar matematicamente. 

 

DD1: A gente não faz isso. 

 

DM2: Não, eu estou defendendo o porquê que eu quero esta disciplina. É 

porque ele vai aprender a raciocinar matematicamente não em cima da 

figura, mas em cima de um conjunto que não leva a erros. A figura leva a 

erros. Essa é a diferença. 

 

DD1: Mas a gente coloca isso, uma figura não é uma demonstração. A gente 

sempre deixa claro isso pro aluno. 
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DM2: A diferença é o enfoque, o que eu quero com essa disciplina? Que ele 

aprenda a expressar as idéias matemáticas. Porque o objetivo principal do 

Curso de Matemática... 

 

DD1: Eu acho que tem que complementar, tem que continuar com as duas, 

acho que isso vem a contribuir, não tirar Elementos de Geometria. 

 

DM5: Espera aí, quando eu a DD1 estudamos aqui tinha duas disciplinas, no 

segundo ano tinha Fundamentos da Matemática, que apesar do programa 

não ser este aqui, era exatamente o que o Aurélio fazia e no terceiro ano 

tinha Elementos de Geometria. Na reformulação que teve aqui em 93 quando 

o Vianna era coordenador, eles ficaram se perguntando o porquê tinha duas 

e resolveram tirar uma, tiraram Fundamentos da Matemática B. 

 

DD1: Que é justamente isso que eles estão falando e é diferente de 

Elementos de Geometria. 

 

DM5: O que se está propondo agora é voltar o B e tirar Elementos. 

 

DM2: Não, não é esta disciplina. 

 

DM1: Não é isso não. É juntar as duas e dar uma disciplina só. A idéia do 

Moise, o mérito do cara, foi exatamente esse, e não só isso. 

 

SE1: Veja, esse não é o livro que você está falando?  

 

DM1: É, esse é o livro. O programa não é esse. O programa que tem aí, por 

exemplo, só fica discutindo axiomática. Então a vantagem de nós tratarmos 

esse assunto é juntar todas essas idéias que o desenho faz, que o pessoal 

do Desenho faz em Elementos de Geometria, juntando com esses aspectos 

de trabalhar semelhança, trabalhar esses conteúdos que eles precisam em 

Desenho Geométrico, trabalhar congruência de triângulos, trabalhar teorema 
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de Tales e além disso a gente começa a discutir com os alunos pela primeira 

vez, sob um ponto de vista básico o que é fazer demonstração. 

 

DM2: Deixa só eu fazer um parênteses, é tácito pras pessoas o seguinte: 

dado um triângulo, se eu passar uma reta por um dos vértices, a reta vai 

cortar o outro lado. Pra nós não. Vocês percebem a diferença? Dado um 

triângulo, uma reta passando por um vértice... percebem? As pessoas acham 

natural que ela vai cortar o outro lado. 

 

DD1: Sim, mas isso é Fundamentos B. 

 

DM2: Não, eu imagino que seja Geometria. 

 

DD1: Você só está dizendo um triângulo e uma reta e acabou. Você não está 

falando sobre as propriedades, se é Geometria Euclidiana ou não. 

 

DM2: Não, isso é completeza dos Reais. Isso é conseqüência de completeza 

dos Reais. Eu estou usando uma coisa que é completeza dos Números Reais 

que me permite fazer isso, sem esta coisa de completeza dos Reais essa 

reta não vai cortar esse segmento. 

 

DD1: Eu acho que a gente está discutindo disciplinas que são importantes, só 

que... 

 

DM2: Eu quero chamar a atenção pro seguinte: qual é a minha motivação pra 

eu propor uma disciplina desta? O que motiva esta proposta, o que justifica e 

o que fundamenta esta proposta, está visão que eu estou apresentando. É 

que nós damos no curso de Calculo ou de Pré-Cálculo a construção de 

números Reais, um corpo ordenado completo. Que sentido faz isso? de 

repente, sem essa propriedade de completeza dos Reais isso não acontece. 

Esses exemplos que eu estou dando é como eu enxergo uma teia, o 

conteúdo da matemática como uma teia, as coisas conectadas, conectadas e 

nós insistimos em estudar no curso de cálculo e de repente isso é 
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fundamental ao desenho. Então você percebe esta teia? Amarrada? Então é 

isso. 

 

DD1: Eu entendo a preocupação de vocês, acho que é válido, mas, em 

Fundamentos. Na disciplina Elementos de Geometria é uma disciplina de 

desenho. O nosso aluno o professor que a gente está formando, ele precisa 

ter conhecimento maior em Geometria Euclidiana, porque com isso que a 

gente trabalha no dia-a-dia. Geometrias Não-Euclidianas são coisas a mais, 

que é necessário, mas o professor precisa ter conhecimento do que é 

Geometria, de onde ela vem e como ele como trabalhar isso no Ensino Médio 

e Ensino Fundamental. Porque ali ele alia as propriedades da Geometria com 

o Desenho Geométrico e faz com que o aluno, no caso, o aluno dele, utilize 

estas propriedades. Então ele precisa saber de onde vêm estas 

propriedades, como elas são demonstradas, por que elas existem. Em 

Elementos de Geometria a gente vê que ele está fazendo ligação com o 

Desenho Geométrico através das propriedades. Ele vê as propriedades, ele 

sabe aplicar, ele sabe a demonstração, de onde vem e isso abacá facilitando 

em Geometria Descritiva. Então é uma parte teórica que é importante ser 

demonstrada, acho que do ponto de vista de construções mesmo. 

 

SE1: O que eu pensei é que esta disciplina sendo dada por alguém que é da 

matemática, ela vai ficar pairando sobre o contexto do universo da 

matemática sem esses mergulhos no Ensino Médio. Eu não sou contra. 

 

DM1: De jeito nenhum. É pegar o conteúdo do Ensino Médio e trabalhar 

exatamente isso, aproveitar os ganchos que tem apontando direções, 

aproveitar isso e falar do que é fazer demonstração, que os nossos alunos 

têm tanta dificuldade. 

 

SE1: Mas vai ter tanta disciplina pra você fazer isso. 

 

DM1: E a vantagem é, por exemplo, quando alguém lá do Departamento de 

Desenho, for falar de congruência, por exemplo, tem conhecimento sobre 
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aquilo pra Álgebra? Que gancho que eu iria aproveitar e aquela pessoa que, 

por exemplo, vai dar aquela disciplina, daria? Então essa é a questão. 

 

DD1: Nós fazemos gancho com a Análise. Eu não estou entendo o problema, 

o problema é com o departamento que está dando a disciplina? 

 

SE1: Exato! 

 

DM1: A minha colocação inicial é a seguinte: é que eu acredito que a gente 

tem pessoas que têm conhecimento, eu me excluo no caso, muito melhor pra 

poder dar esta disciplina, aproveitar esse gancho e fazer um trabalho que 

seja melhor pros nossos interesses. 

 

DD1: Vocês querem que na próxima reunião eu apresente o que é a 

disciplina de Elementos pra vocês terem uma idéia do que a gente faz? 

 

DM1: Não, a gente já leu o conteúdo, aquela menina, ela trouxe o conteúdo. 

Mas se você olhar o livro do Moise a gente não está tirando conteúdos e não 

está tirando o que vocês fizeram, a gente só vai tocar em alguns pontos 

importantes dentro daquilo que vocês fazem. 

 

DD1: Acho que é outro enfoque, o mesmo conteúdo de Geometria 

Euclidiana, mas vocês dão outro enfoque. 

 

DM4: Eu espero poder ordenar as idéias. Acho que por trás disso há uma 

certa contribuição porque em Geometria há uma concepção que nós 

matemáticos temos uma idéia do que é Geometria mal, que o próprio Rilbert 

deu ênfase na reformulação da Geometria. Depois não dá pra entender. E 

nós, matemáticos em geral, achamos que o que hoje nós chamamos de 

Geometria Euclidiana é o que Euclides chamava de Geometria Euclidiana. 

Euclides desenvolveu a Geometria Euclidiana, a axiomática que ele usou, a 

metodologia que ele usou, o padrão de rigor de demonstração que para ele 

significava demonstrar algo, é completamente diferente do que nós usamos 
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hoje. Por exemplo, a Geometria a la Euclides ele usava muito desenhos 

geométricos para fazer demonstrações, não que ele acreditasse no que via, 

não que ele acreditasse no visual para chegar a um resultado, era parte da 

metodologia dele, não na forma que hoje conhecemos: uma reta corta um 

ponto... só depois de muito tempo que a completeza dos Reais apareceu. 

Para mim, a diferença está, que a Geometria Euclidiana no sentido de 

Euclides, ele dá ênfase ao raciocínio visual em contraposição ao raciocínio 

formal. O raciocínio visual não é uma coisa completamente descartável, e 

Hilbert descartava a indução porque achava que isso levava a problemas. Só 

para dizer, a Geometria Euclidiana, que é o que eu acho que o Departamento 

de Desenho dá com mais ênfase, mesmo dada axiomaticamente, mas dando 

ênfase ao tipo de raciocínio visual-formal, compatibilizando com o Desenho 

Geométrico. Agora a visão que você está querendo dar é aquela outra mais 

formal que também o Moise combina com uma dedução não visual para ver 

quais são as limitações. Eu quero que se faça essa diferenciação entre esses 

dois tipos. [...] Eu acho que esta diferenciação é conveniente para nossos 

alunos, como professores de matemática que vão ser, e como professores 

vão ter que ensinar ao Ensino Médio, acho que é importante eles aprenderem 

também a forma de raciocinar visualmente. 

 

DM2: Não estou tirando o mérito da construção geométrica, o que eu estou 

dizendo é o seguinte: você pode pensar em como demonstrar o teorema de 

Papus de como demonstrar o Teorema de Descartes, como mostrar que você 

obtém uma correspondência entre um e outro, é completamente visual e você 

precisa de construções no espaço para fazer isso, porque historicamente foi 

feito assim. Mas você pode construir só no plano, a partir do que? A partir de 

Álgebra Linear. Então a questão é: como que você raciocina? O que é a 

matemática? Que apito toca esta matemática? Então acho que é esse tipo de 

coisa que talvez nós não consigamos discutir. Me parece que é a primeira 

vez que a gente está sentado aqui discutindo essas concepções da estrutura 

interna do curso, e aí olhando as disciplinas com esta preocupação de uma 

amarração interna, dessa teia, dessa rede. Eu tenho pensado muito nessas 

conexões a partir daquele pressuposto lá do começo, de dar essa visão 
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conectada, essa visão coerente, que as coisas não sejam jogadas para os 

alunos, porque os alunos dizem que é tudo jogado, que Álgebra Linear é 

jogado, Álgebra é jogado em cima deles, essas coisas. Pensando nessa 

estruturação, nessa amarração do curso, é que olha pra uma disciplina, olha 

pra outra disciplina e por que aquele conceito é permanente? É nesse sentido 

que você olha e vai construindo essa teia, então por que não aproveitar essa 

disciplina pra ilustrar isso, foi justamente este o motivo que levou a 

questionar. Elementos é uma bela disciplina pra fazer isso. 

 

DD1: Acho que é um enfoque diferente. A gente dentro da Geometria, dentro 

do Desenho Geométrico a gente tem a parte de homologia, que a gente 

também pode estudar relação, de conexidade, dentro da homologia, é um 

outro enfoque.  

 

DM2: Então, é um outro enfoque a partir do desenho. Agora veja, pra nós, se 

você assumir estes resultados, você pode montar uma métrica dentro da 

Geometria Projetiva. 

 

DD1: Eu fiz Geometria Projetiva, eu tive a disciplina de Geometria Projetiva. 

 

DM2: Eu só estou falando o seguinte, o que me motivou a enxergar essa teia. 

Vejam, vocês tem um conceito de métrica que está lá nos espaços métricos 

de Topologia, aí de repente, você vê que Geometria Projetiva não é uma 

Geometria Métrica! Não mas eu posso colocar métrica na Geometria 

Projetiva, como eu faço isso? 

 

DD1: Então, isso que você está falando a gente estudava em Fundamentos 

B.  

 

SE1: Eu agradeço muito ao DM4 que acabou clareando umas considerações 

que pra mim estavam difíceis. Se a gente for pro lado da Educação, algumas 

estatísticas dizem que 70% dos alunos aprendem via imagem. Então, um 
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grupo de alunos, de uma certa forma imaturos para o Curso de Matemática, 

com certeza a visão da Geometria ela se torna, entre aspas, mais fácil. 

 

DD1: E Elementos não é uma disciplina tão fácil pra eles, eles têm que 

estudar muito, tem a parte dos desenhos, mas tem a parte das 

demonstrações. Acho que com essa disciplina a gente faz um elo, que ajuda 

o aluno a amadurecer. 

 

DM2: Pois é, em nenhum momento eu estou falando do desenho, desenho 

tem a sua especificidade, mas eu acho que essa Geometria tem a sua 

especificidade dentro da concepção de matemática, é isso. Ao propor, eu 

falei com..., eu tenho um pressuposto, eu tenho uma concepção e é dentro 

desse pressuposto e dessa concepção que eu estou propondo, eu estou 

falando. Em nenhum momento eu estou dizendo que o desenho geométrico 

não tem valor. É claro que tem valor! Tanto é que basta olhar o documento 

do MEC, está lá: desenho geométrico. 

 

DD1: Eu acho que a proposta seria considerar o que você está falando e 

fazer uma disciplina contemplando o que vocês estão querendo. Eu acho que 

daí sim vem a ajudar o curso. 

 

DM2: Mas ninguém está querendo tirar o enfoque do desenho. 

 

SE1: Vocês estão querendo acrescentar o enfoque matemático. 

 

DM1: Exatamente. 

 

SE1: Na verdade, você não quer acrescentar, você quer que a disciplina seja 

dada por alguém que tem fortemente enraizada uma visão matemática. 

 

DM1: Não é isso, eu quero que todo o conteúdo que atualmente o 

Departamento de Desenho trata dentro dessa disciplina, seja tratado. Mas eu 

quero também que quando o professor estiver falando em demonstração, 
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tomar bastante cuidado que existe vários tipos de demonstração e tratar 

disso com bastante cuidado, por quê? Porque é uma coisa preciosa pro 

ensino depois. Eu quero que quando ele falar de congruência ele tenha uma 

boa noção do que seja congruência, porque não aparece só ali. 

 

 

Em consulta a fita número 36 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM2: O conteúdo do livro do Moise você pode graduar pro nível que você 

está trabalhando. 

 

SE1: E ele tem uma tradução em português? 

 

DM1: Tem, ele tem inglês, português e espanhol. 

 

DM2: Você pode graduar, pode pegar aquelas palestras do Sergio Lange pra 

não matemáticos falando de matemática. Então você pode graduar pra 

qualquer nível. Você não pode privar as pessoas de entender, por isso é que 

eu acho esse livro importantíssimo, você pode graduar de várias maneiras de 

modo que contemple essa aquisição da linguagem matemática em um nível 

que você achar adequado pros seus alunos. E como ele faz este casamento 

desta construção das idéias geométricas com Análise, com Álgebra, acho 

importante por esse aspecto integrador. Por isso eu acho que, 

pedagogicamente, nessa nossa concepção de curso é um livro importante. 

 

SE1: Então vamos trazer o livro semana que vem, é que eu, lá na minha 

biblioteca não tem. Acho que todos devem ter acesso. 

 

DM4: Eu estava pensando: qual é a contribuição do Desenho da própria 

disciplina Geometria? Eu insisto em que a Geometria que vocês estão 

propondo é a Geometria a la Euclides. Ele fazia demonstrações, mas grande 

parte das ferramentas dele para fazer demonstração eram construtivas, 
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régua e compasso, era muito importante para ele o raciocínio visual. O 

desenho é muito importante pra conjecturar a coisa certa para depois, de 

repente encontrar a demonstração. Esse enfoque do desenho eu acho 

importantíssimo. 

 

DM2: Pois é, com régua e compasso você constrói raiz de dois. Com régua e 

compasso você não constrói raiz cúbica de dois. Veja que coisa importante 

você tem aí para abordar. No momento que ele dá um instrumento de 

convencimento visual, porque a raiz de dois está lá, e eu consigo construir 

raiz quarta de dois, mas eu não consigo construir raiz cúbica de dois. Por que 

eu não consigo. 

 

DD1: Na disciplina de Projetos Integrados os alunos estudaram isso. Eles 

estavam estudando problemas clássicos: o porquê a gente não pode 

construir raiz cúbica, porque com régua e compasso a gente não pode fazer 

determinadas construções. Então acabam aprendendo com os próprios 

colegas estas justificativas. Lá na frente a gente acaba vendo isso aí. 

 

SE1: Só uma curiosidade, a etimologia da palavra teoria está ligada à 

questão da visão, teoros né.  

 

DD1: E o livro que a gente usa na disciplina de Elementos, além da apostila, 

é o livro da Suzane... Matemática, e do Barbosa, Geometria Euclidiana, a 

gente pode trazer o livro pra discutir, pra ver o que tem, o conteúdo que a 

gente trata na disciplina. 

 

DM1: Eu já conheço. 

 

DM2: É um bom livro. 

 

DM1: Mas a minha preocupação não é..., acho que ficou bem claro que a 

gente não quer tirar o conteúdo da disciplina, a gente quer manter o 

conteúdo. A questão é: quem está dando essa disciplina? Eu acho que a 
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formação dos professores do Departamento de Matemática é extremamente 

importante pra construir esta disciplina. Por quê? Porque vai ser possível dar 

tanto aquele enfoque que o desenho já dava, tanto outros interesses que nós 

temos. 

 

DM4: Mas tendo muita matemática ele vai sair sabendo desenho ou não? 

 

DM1: Nós temos pessoas que tem capacidade pra fazer isso. 

 

DM6: A gente não está propondo... primeiro, eu gostaria de falar que eu não 

estou propondo essa mudança, mas eu gostaria que esta disciplina passasse 

pro Departamento de Matemática por duas razões: a principal é a que o DM2 

já colocou, porque a integração que está sendo feita, é uma integração 

bastante grande com outra disciplina do desenho, e tem a ver com 

demonstrações. A gente gostaria que ficasse dentro do Departamento de 

Matemática pra poder integrar com o resto do curso, com outras coisas. 

 

DM4: Qual é o empecilho de ficar lá? Qual é a urgência dessa integração já 

no segundo ano? Por que também temos que entender outro aspecto, mais 

didático. 

 

DM1: Como assim aspecto didático? 

 

DM4: Porque para o aluno chegar a compreender certas coisas eu acho, 

francamente, que o enfoque dado pelo desenho é mais adequado. 

 

DM1: Por que o enfoque dado por eles é mais adequado do que o que a 

gente está falando? 

 

DM4: Porque é mais visual. 

 

DM2: Por que o desenho vai motivar melhor para a compreensão de 

determinadas idéias? 
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DM4: Por que vai preparar pior? 

 

DM1: O que eu estou colocando é o seguinte, por que a gente colocou que 

vai ter o aspecto visual, por que o Departamento de Desenho? 

 

SE1: Por que pessoas que se formaram para a matemática, não vai trabalhar 

assim. 

 

DM1: Quem disse isso?  Por que não? 

 

DM2: Essa pessoa não pode ter trabalhado com desenho antes? 

 

SE1: Ela pode ter trabalhado, mas eu não acredito que essa pessoa, do 

mesmo jeito que vocês acham que quem é de desenho não tem a condição 

matemática, eu acho que pra mim... 

 

DM4: Não, mas eu acho que isso tem que ser explicitado, é uma situação 

delicada. Eu gostaria de saber que aspectos de conteúdos mínimos, acham 

que os matemáticos poderiam dar e que o pessoal de desenho não poderia. 

Coisa concreta. 

 

DM2: Concreta, concreta. Por exemplo, você encontra alunos agora vai lá, 

faz um levantamento agora lá, vários alunos não sabem pra que serve 

Álgebra Linear. Então eu acho que, já de começo, preparar os alunos pra 

essas idéias, não que você vá fazer Álgebra Linear, mas se você despertar o 

aluno pra essas idéias que estão ali, se você aproveitar este gancho, no 

começo e já ir motivando pras idéias algébricas. 

 

DM4: Mas isso não caracteriza algo concreto, Álgebra Linear também é 

disciplina do segundo ano, então se você quer fazer ligações ela tem que vir 

depois de ter visto Elementos de Geometria. 
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DM2: Não, não, não, você pode pegar um exemplo, este exemplo mesmo, 

que você está falando, de congruência, você pode trabalhar isso: o que leva 

você a construir esse caso de congruência? E que a idéia de conservação 

linear que preserva distância, preserva uma série de propriedades.  Então 

você não vai fazer Álgebra Linear lá pra ele, mas você vai aproveitar aquele 

momento e dizer: esse é o momento pra você criar uma ferramenta pra 

estudar isso aqui e dar validade pra esse raciocínio visual. Então você cria, 

você prepara pra isso, tem vários exemplos. 

 

DM4: Mas por que não o contrário? Por que não o professor de Álgebra 

Linear aproveita esse momento para dar um exemplo de Geometria? 

 

DM1: Também. 

 

DM2: Isto sim, é aí que nós estamos amarrando o outro ponto do outro lado 

do nó. Que o professor que está lá complemente isso, ele pressupõe que o 

aluno já vivenciou um momento daquele, então aquilo é mais sólido para a 

concepção do aluno. Na hora que o professor de Álgebra Linear estiver 

desenvolvendo o assunto de transformações lineares, por exemplo. Acontece 

o seguinte, se você preparar o aluno naquele momento, você não precisa 

fazer teoria, mas conta pra ele em termos intuitivos mesmo, da 

correspondência que faz, preserva distância, que propriedades tem que ter 

pra que você garanta... Visualmente ele está vendo aquilo, agora a questão 

posterior é que ele vai formalizar aquilo com um ferramenta adequada, que é 

a ferramenta da Álgebra Linear. No momento anterior ele visualizou aquilo, 

agora, se o professor não tiver esse preparo, ele não vai saber fazer o 

gancho. Ele não vai saber fazer o gancho, porque ele não teve preparo. 

 

SE1: Acho que talvez a gente poderia deixar sedimentar essas idéias.   

 

DM4: Se for questão de preparo, eles preparam matematicamente também, 

eles tem esta formação. 
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DM2: Não, absolutamente. A questão não é essa. A questão é que se ele 

tiver essa visão já antes, não estou dizendo que ele não está preparado, 

formado ou não formado, a questão é a seguinte: se ele não estiver com esse 

espírito... Eu disse antes, o que me leva a propor isso é uma concepção 

anterior, que eu já explicitei anteriormente, e volto a explicitar, essa 

concepção integradora, essa concepção unificadora. E o principal pro curso 

de matemática é formar idéias, idéias, não isso aqui, idéias matemáticas. 

Podiam ser idéias topológicas, mas não, idéias matemáticas. Então, essas 

idéias têm que passar por todos esses crivos e como o Moise apresenta 

vários exemplos que pra se construir uma coisa que visualmente é muito 

razoável, mas a hora que você coloca no crivo dos axiomas, está errado. 

Aquilo está levando a um conceito errado. Então é um texto interessante, é 

um texto que está bem de acordo com o espírito que a gente imagina pro 

Curso de Matemática e também, dentro de uma maneira de construir isso. É 

bom construtivo mesmo, passo a passo, dá as condições pra você treinar 

essa visão, exercitar essa visão. 

 

DD1: Bem nessa parte de que ele vai fazer comparação, ele vai saber o que 

é Geometria. Eu acho que é uma disciplina diferente do que a gente dá, é um 

enfoque diferente, é uma coisa diferente. Se mudar Elementos de Geometria, 

vai fazer falta pro aluno, nosso aluno como futuro professor, ele vai precisar 

desses conceitos, ele vai precisar saber de onde vêm estes conceitos. 

 

SE1: Na verdade eles não estão questionando o conteúdo. São coisas 

diferentes. 

 

DD1: A minha idéia é a seguinte: é manter a disciplina de Elementos de 

Geometria e, de repente, colocar mais uma disciplina com o que vocês estão 

falando. 

 

DM1: Não precisa, não precisa. 
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DM6: Eu acho que o SE1 está certo. É melhor a gente deixar essa discussão 

pra uma próxima vez, quando a gente trouxer o material todo. 

 

 

11ª REUNIÃO – 24/08/2004 

 

Em consulta a fita número 38 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

Após ter lido o texto Raciocínio Visual x Raciocínio Formal em Geometria, o 

professor DM4 inicia os comentários sobre a disciplina Elementos de 

Geometria.  

 

Em seguida o DD3 fala, sobre a utilização de softwares.  

 

DD1: Também quando a gente dá a disciplina e tem esse recurso 

computacional, gente faz com que o aluno discuta o modo como ele está 

fazendo. Não é só resolver o problema e bola pra frente, mas sim, fazer com 

que o aluno raciocine: existe um outro tipo de solução? Existe um outro tipo 

de problema? Então a gente faz com que o aluno desenvolva esta parte 

crítica. Eu queria agradecer a exposição do professor DM4, em mostrar o que 

é o raciocínio visual. Eu até acredito que seja uma forma simples do aluno 

entender, é gostoso você ver o aluno quando consegue resolver um exercício 

de Geometria de Desenho, seja do que for, a alegria que ele tem por esta 

descoberta, você vê que daí ele consegue ir pra frente na disciplina. Eu tenho 

alunos que não entendem, que não tem a visualização, não tem a parte de 

visualização espacial, e com um exercício às vezes você consegue que a 

pessoa comesse a despertar pro raciocínio espacial, pro raciocínio visual. Eu 

acho que faz diferença essa parte visual é importante pros alunos. A gente 

tem alunos com dificuldades nas disciplinas e na disciplina de Elementos a 

gente consegue unir as duas coisas, tanto a parte visual quanto a parte..., a 

gente consegue fazer uma ponte de ligação entre o Ensino Médio e a 

Graduação, porque a gente pega coisas que o aluno já tem como intuitivo, 
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que ele já conhece desde o Ensino Médio e o Ensino Fundamental, e a gente 

vai introduzindo de forma mais simples a parte axiomática e a parte de 

visualização, que a gente consegue fazer com que eles desenvolvam. 

 

DD1: Nossa proposta é a seguinte: deixar Elementos para o quarto semestre, 

Desenho I no segundo e Desenho II no terceiro. 

 

DM5: Há a necessidade de dois semestres de Desenho Geométrico. 

 

DD3: Eu um semestre vê de uma forma superficial. 

 

DD1: Tirar Desenho II no caso, o que vai acontecer pro aluno: no Desenho I a 

gente vê a parte dada no Ensino Médio e Ensino Fundamental, e no Desenho 

II a gente se aprofunda no Desenho Geométrico. 

DM7 fala sobre a grande carga horária do curso e que algumas disciplinas 

devem ser retiradas. 

 

DD1: Eu entendo, agora eu acho que tirar a parte de Geometria de um curso 

de Licenciatura, os alunos vão perder. 

 

DM7: Mas nós não vamos tirar Geometria... 

 

DM6: Todo mundo tem que ceder de alguma forma. 

 

SE1: Eu acho que a questão não é: quem que vai ceder. A questão é: como 

deixar o currículo adequado pra licenciatura. 

 

DM1: Ta bom, então deixa eu falar o meu ponto de vista sobre a Geometria, 

olha só. No curso vai aparecer Geometria Analítica, que vai ser abordada sob 

o ponto de vista analítico, vai aparecer Desenho Geométrico I e Elementos 

de Geometria, depois nos Cálculos tem alguma coisa de Geometria, depois 

tem a disciplina de Desenho Geométrico II, depois tem a disciplina de 

Geometria Descritiva, depois tem a disciplina Geometrias Euclidianas e Não-
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Euclidianas. Eu acredito o seguinte, antes de discutir se tira o Desenho 

Geométrico II ou não, eu acho que o que o DM4 descreveu contempla 

bastante aquilo que a gente tinha começado a discutir semana passada. Eu 

gostaria, por exemplo, que a Geometria Euclidiana fosse discutida não como 

uma coisa acabada. Primeiro porque nossos alunos eles terão no primeiro 

semestre um preparo do que é, do que vai ser visto no curso de Matemática. 

Então ele já entra com uma maturidade bem boa pra gente abordar esses 

assuntos do curso de Elementos de Geometria, da forma como a gente tinha 

colocado. Não mais pra frente, mas no segundo semestre mesmo, porque o 

objetivo eu acho que é problematizar a Geometria como está sendo dada 

hoje, pelo Departamento de Desenho, a gente não colocar os axiomas como 

prontos e acabados, a gente discutir toda a construção disso e ver realmente 

a necessidade de você colocar um postulado. O professor aproveitar, por 

exemplo, quando ele estiver discutindo triângulo retângulo, ele discutir 

também a relação que existe ente isso e os números Inteiros, porque alguns 

triângulos você não consegue fechar. Tocar na questão da demonstração, 

fazer demonstração por absurdo, demonstração por indução. É o ambiente 

ideal pra preparar nossos alunos pro curso, porque você tem toda questão 

intuitiva, na qual se pode fazer esta ponte pra Desenho Geométrico.  

 

DD1: Você propõe no sexto semestre Geometria Euclidiana e Não-

Euclidiana, o que contempla esta disciplina? 

 

DM1: Bom, essa disciplina ela..., toda ferramenta que é utilizada, discutida a 

Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana, só que a ferramenta que é utilizada 

agora é Teoria de Grupos, Álgebra Linear e um pouco do que você vê em 

Análise, então aí você converge toda ferramenta que os alunos: pra que 

serve isso, etc. Aí teríamos um encontro de todas essas disciplinas, então 

tudo aquilo que vocês trataram vai ser tratado de novo, só que usando essas 

ferramentas. 

 

DD1: Seria usando novas ferramentas e Elementos de Geometria é dado sob 

o ponto de vista mais formal, seria usado o que? Você falou que para dar 
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Geometria Euclidiana e Não-Euclidiana seria a ferramenta da Análise, da 

Álgebra, e pra Elementos de Geometria? 

 

DM1: Elementos de Geometria o modelo seria o mesmo, mas a questão é a 

forma de abordar mesmo.  

 

DD1: Então que ferramentas vocês vão usar? 

 

DM1: Bom um dos textos básicos que a gente vai usar é o texto do Moise, a 

gente poderia usar pro exemplo, bom isso eu não posso defender porque não 

é a minha área, mas o pessoal que trabalha com isso ou com história...  

 

Em consulta a fita número 38 lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM1: A partir desse começo de curso discutir demonstração, discutir em 

alguns momentos quanto você sente a necessidade de criar um axioma, 

discutir quanto algumas coisas de triângulos retângulos está relacionado com 

a Teoria de Números, você abordar já de um ponto de vista mais abstrato o 

que significa congruência. Eu acho que as pessoas que poderiam falar sobre 

isso são o DM2 e o DM6, eu não sou da área.  

 

DD1: Eu ainda não vi a diferença, se vocês puderem esclarecer como 

abordar Elementos de Geometria. 

 

O professor DM4 fala, mas não dá pra ouvir. 

 

DM5: Que tal então propor uma disciplina Tópicos de Geometria e de Prática 

de Ensino de Geometria. 

 

DM4: Não é Prática de Ensino de Geometria, é Geometria através de 

métodos computacionais. Essa seria a idéia, porque a parte visual é 

importante, essa experiência. 
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DM5: Aprender Geometria com softwares não seria Desenho Geométrico? 

 

DM4: Aprender Geometria através da técnica de desenho, a idéia que eu 

tenho pra essa disciplina é o aluno aprender Geometria através da técnica de 

desenho e de softwares computacionais.  

 

DM5: Essa é a proposta de Desenho Geométrico e Elementos de Geometria? 

 

DM4: Desenho Geométrico a finalidade não é aprender Geometria, é 

aprender técnicas de Desenho. 

 

DD1: Ele usa as propriedades, ele tem que ter conhecimento das 

propriedades, mas ele não sabe de onde veio, pra que. Ele sabe que existe e 

acaba aplicando. Agora em Elementos, ele vai descobrir de onde veio estas 

propriedades. 

 

O professor DM5 sugere, já em Desenho Geométrico, apresentar os 

conteúdos aos alunos de forma axiomática. 

 

DD1: Acho que daí você está misturando as duas coisas, complica pro aluno. 

Em Desenho Geométrico a gente chega a fazer algumas demonstrações, 

mas é muito mais voltado pra parte de construção, de discutir a resolução de 

problemas. Já em Elementos a gente faz a parte de por que, pra que? 

 

DM1: Eu acho que o problema aqui está sendo de entendimento. A gente fala 

algumas coisas e as pessoas tão tendo um outro entendimento, e também a 

questão é a seguinte: pra onde a gente quer levar, nós, professores do Curso 

de Matemática, queremos levar o Curso de Matemática, e é por isso que a 

gente está fazendo pressão, o caminho que a gente quer tomar é esse. 

 

DM5: Eu estava pensando, em algum momento tem que haver esta 

discussão desses axiomas básicos, tem que balançar estes modelos, mostrar 
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qual é estrutura desses modelos, se tirar uma peça o que acontece? Cai ou 

não cai? 

 

DM4: Eu acho que este não é o lugar dessa disciplina. O lugar é em 

Geometrias Não-Euclidianas. 

 

DM1: Eu acho que vocês estão pegando em um ponto que é um encontro. 

Axiomatização disso é o encontro, o qual não é o objetivo principal dessa 

disciplina. Tem tantas outras coisas pra serem tratadas aqui como 

semelhança de triângulos, congruência de triângulos, Teorema de Tales, tudo 

isso está aí. O que eu coloquei é que o começo, eu estava pensando assim, 

é que eu só tenho a experiência quando eu dei essa disciplina no Segundo 

Grau, essa disciplina eu dei usando exatamente este texto e o que os alunos 

notaram era a necessidade de colocar um quinto postulado. Por quê? Porque 

você problematizou todo o assunto pra chegar nisso. Agora, não é o objetivo 

principal da disciplina, não é ficar criando esse modelo e ficar falando. O 

objetivo é tratar a Geometria Euclidiana mesmo, como o Desenho trata, mas 

aproveitar as pontes, aproveitar estas brechas que existem e discutir outros 

assuntos. 

 

DM2: Quando eu fiz a proposta, eu não sei há quantas reuniões eu já falei 

isso, eu tinha como pano de fundo aquele aspecto filosófico que era do 

aspecto unificador da Matemática que nós já havíamos discutido lá nas 

primeiras reuniões que nós tínhamos que pensar num fio condutor, qual é o 

elemento unificador, então esses eram os pressupostos que eu tinha em 

mente. Nós temos Álgebra Linear, Álgebra, Cálculo, Análise, todas estas 

disciplinas que de certa forma, a reclamação é que fica como servos de 

Jericó, cada um com um pedaço e não consegue fazer um todo na cabeça. 

Então, a proposta ao começar esse livro aí, ele apresenta esse fio condutor, 

as idéias são as idéias que aparecem no Cálculo, são as idéias que 

aparecem na Álgebra, as que aparecem na Teoria dos Números, que 

aparecem na Geometria Analítica, que aparecem na Álgebra Linear, então, 

todo este cenário dentro, trabalhando junto na construção das idéias. Aí 
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quando nós propusemos para a Matemática essa concepção, não é nada 

contra o desenho. Precisa ter desenho, eu concordo com todas as letras que 

estão aqui para o desenho, em nada isso aqui vem contrariar a minha 

proposta. A minha proposta é em função de uma concepção unificadora, de 

uma filosofia unificadora para o curso, tendo em consideração a reclamação 

que os alunos fazem, que não conseguem conectar os diversos conteúdos 

que eles vêem durante o curso. Então foi nesse sentido de apresentar uma 

disciplina que tem essa preocupação unificadora, essa construção não só da 

Geometria, mas de todo um pensamento matemático via Geometria. Aí eu 

acho que o Departamento de Matemática está habilitado pra fazer isso. É por 

isso. É por esta razão. 

 

SE2: Eu gostaria de lembrar que quando o DM1 começou a falar, eu 

visualizei aquele curso de extensão, e eu acho que o curso de extensão teve 

um papel importantíssimo nessa conexão que você coloca, acho que é 

fundamental. E eu acho que isso que você acabou de dizer, pra mim 

significaria aquela Geometria I, do primeiro semestre, não a II. Eu vejo esta 

disciplina no lugar da Geometria Analítica. Porque eu percebi naquela 

proposta de extensão feita em cima deste livro, na época, exatamente esta 

transição, de aquele professor que está fazendo um trabalho no Ensino 

Médio e era professor de poucos alunos e agora está fazendo graduação, 

com essa possibilidade de enxergar relações. Eu acho importante esse 

aspecto, assim como o aspecto que elas defendem é uma outra vantagem 

também dessa questão de construção. Eu vejo que são três momentos 

diferentes, essa diversidade de representações. Eu percebi aquela disciplina 

naquele momento, como enxergar Álgebra, mas enxergar Geometria, 

enxergar o Teorema de Tales, mas enxergar a Geometria que estava por 

trás, e a abordagem do Desenho Geométrico como a construção com três 

aspectos diferentes, com ênfase em cada um deles de pontos diferentes. Eu 

não sei até que ponto não seria interessante, perceber isso talvez no primeiro 

semestre, ou talvez já no segundo semestre, mas eu defenderia que também 

tivesse essa colocação. 
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Em seguida o professor SE2 fala sobre um curso de Geometria que ele fez. 

 

SE2: Seria esta abordagem mais ligada a construção, que é a que vocês 

defendem e que eu acho fantástica e que deva existir também, mas são três 

aspectos diferentes da questão.  

 

DD1: Mas semana passada foi falado. Eu quando eu fiz matemática, tinha 

uma disciplina chamada Fundamentos B, que é justamente esta parte que 

vocês estão contemplando. Eu acho muito importante também, é uma outra 

disciplina, até o DM5 pegou a ementa da disciplina, é importante, eu não 

estou dizendo que não deve ser abordada, não deve ser colocada. Eu acho 

que deve sim. 

 

SE2: São abordagens diferentes, eu acho que você tem razão quando você 

diz que são duas disciplinas com abordagens diferentes. 

 

DM7: São coisas diferentes, tão falando que o conteúdo é o mesmo, mas são 

coisas diferentes. Mas eu acho importante pra formação dos nossos futuros 

professores, mas o que é mais importante? É ter essa visão unificadora? Ou 

é ele construir e saber trabalhar isso no Ensino Médio? 

 

SE1: Eu não vejo que esta visão seja unificadora. Eu acho que são pontos de 

vista diferentes, visões diferentes. 

 

DM7: Mas é isso que eu estou falando. Será que o aluno consegue ver 

relação do triângulo e dos termos, dos números que são vistos lá? Só porque 

ele tem a fórmula, como será que o nosso consegue ver? Será que se a 

gente mostrar pra ele um quadrado, as retas de Van Hille, se a gente mostrar 

pra ele uma figura que parece um retângulo, será que ele vai dizer pra gente 

que é um retângulo? Ou que não é porque não tem as características. Eu não 

sei se isso é contemplado em uma ou outra disciplina, ou em uma disciplina 

de Prática de Ensino. 
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DM1: Eu tenho uma proposta: manter a proposta anterior, que é a disciplina 

de Elementos de Geometria do Departamento de Matemática, e a disciplina 

de Desenho, o Departamento de Desenho rever esta disciplina querendo 

abordar os assuntos que queria abordar antes da disciplina de Elementos e 

juntamente, que apareça no programa dessa disciplina, realmente o uso dos 

softwares que foi colocado em algumas reuniões que seriam usados. 

 

SE1: Não é a realidade do nosso aluno que vai pra escola. 

 

SE2: Mas ele tem que saber isso também. 

 

DM7: É o que eu falei na aula de Projetos: você pode ir lá pra zona rural da 

Caximba, como você pode ir pra um grande colégio. Então, tem que saber 

tudo. 

 

DM2: Pegando um gancho no que a DM7 está falando, eu já tive alunos aqui, 

por volta de 94, que me disseram: professor, eu nunca vou usar Análise na 

minha vida, tem que tirar Análise da Licenciatura. Qual é a minha surpresa, 

depois que esse aluno se formou? Encontrar esse aluno aqui dando aula 

como professor substituto. 

 

DM1: O que vocês acham da minha proposta? 

 

DM4: Eu tenho outra proposta. 

 

DM1: E qual é a sua proposta? 

 

DM4: Minha proposta é que elas tragam um programa mais completo, mais 

sofisticado, focando a necessidade de utilização de informática, e também 

que vocês aqui tragam outra proposta pra ver a que mais gostarem. Se o 

problema é a carga horária, de repente eu também concordo em Desenho 

Geométrico poderia reduzir um pouco, um semestre de noventa horas. 
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DD1: O que nós estávamos conversando era exatamente isso, Desenho 

Geométrico passar para noventa horas e Elementos de Geometria passar 

esse nome, mudar pra Geometria Dinâmica, ou Geometria Euclidiana Plana e 

Espacial, a gente pode alterar. 

 

Muitos demonstram concordar. 

 

DD1: É que passando Desenho Geométrico de cento e vinte horas para 

noventa horas, reduz trinta.  

 

DM5: Operacionalmente pra mim é melhor porque eu quero encaixar vinte 

horas em cada semestre. Então se tivesse um Desenho Geométrico de 

noventa horas, no segundo semestre tem o Cálculo I que é de noventa horas. 

No primeiro semestre está Geometria Analítica e Funções. No segundo 

semestre tem o Cálculo I que é de noventa horas, seis horas por semana, se 

tivesse Desenho Geométrico de noventa horas, seis horas por semana, e se 

trabalhasse um pouco de Geometria Dinâmica também, seria interessante. 

Daí ficaria Cálculo I e Desenho Geométrico, sairia Elementos de Geometria, 

depois tem que ver pra onde ele vai. 

 

DD1: E se a gente acoplasse em Desenho Geométrico a parte de 

Elementos? Mas daí com dois de noventa. Desenho Geométrico I com 

noventa e Desenho Geométrico II com noventa também. 

 

DM7: Mas daí não teria Elementos de Geometria. 

 

DD1: Teria os dois juntos. 

 

DM1: Na verdade é uma a menos. 

 

DM5: Até os três primeiros semestres, seria igual para os alunos da 

Licenciatura e do Bacharelado. Um aluno do Bacharelado, teoricamente, não 

precisaria fazer Desenho Geométrico II. Eu acho que Desenho Geométrico I 
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seria interessante até pra ele ajudar na construção de alguns modelos. Uma 

idéia interessante seria deixar Desenho Geométrico II como sendo optativa, e 

fazer grupos de optativas pra ele poder direcionar. Uma das idéias que 

apareceram, é que o aluno pudesse direcionar o curso dele, tanto que tivesse 

um grupo maior de optativas: Geometria Descritiva II, uma disciplina de 

Perspectiva e Sombra, uma disciplina de Desenho Geométrico II. Se o cara 

gostou realmente de Desenho, fazer práticas de Ensino de Geometria e 

tentar criar uma habilitação em Desenho Geométrico é bom porque abre essa 

porta pra ele. Mas também obrigar todo mundo a fazer Desenho Geométrico 

II..., Desenho Geométrico I já dá uma boa base. 

 

DD1: E se a gente fosse fazer Desenho Geométrico I com noventa horas? 

 

DM5: Eu acho que poderia. 

 

DM1: Eu acho que poderia ter quatro pacotes de optativas, de Geometria, de 

Analise, mas daí o colegiado teria que batalhar pra ter pelo menos uma fosse 

oferecida em cada pacote. 

 

DD1: Geometria Dinâmica poderia ser também uma optativa, a gente pode 

oferecer como optativa. 

 

DM7: Eu acho que poderia criar uma disciplina de Geometria Dinâmica e 

deixar como optativa pra que o aluno trabalhe não só com o Cabri, mas que 

ele possa pegar o Poly, todos esses. Mas no Desenho Geométrico eu acho 

que seria interessante que já tivesse uma parte que mexa com softwares, 

que as construções pudessem ser feitas assim também. 

 

DD1: Mas não é toda disciplina que é desenvolvida no computador, tem 

alguns conteúdos que a gente trabalha com o Cabri, já no Desenho 

Geométrico. 
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13ª REUNIÃO – 28/09/2004 

 
Em consulta a fita número 41 lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM5: A proposta lançada pelo professor DM1 é que o Departamento de 

Matemática encampasse a disciplina de Elementos de Geometria. 

 

DM1: Bom, eu vou falar novamente sobre o que é a proposta. A diferença 

essencial entre o que existe hoje da disciplina Elementos de Geometria 

trazendo ela pro Departamento de Matemática, seria a abordagem dos 

conteúdos. Os conteúdos são os mesmos, a diferença eu acho que é mais 

pedagógica do que de conteúdos. Por exemplo, eu gostaria que na disciplina 

Elementos de Geometria, antes de introduzir demonstração, a gente vai 

trabalhar nesta disciplina problemas que justifiquem você fazer 

demonstração. Porque muitas vezes em Geometria o aluno vê demonstração 

de coisas e sempre se pergunta o porquê de se fazer demonstração se eu 

estou vendo? Então é necessário fazermos um trabalho pra primeiro 

desarmar o aluno nessa questão, pra ele sentir que a Geometria tem que ser 

feita com idéias e não em cima de desenhos. 

 

DM1: Exatamente. Isso é a primeira preocupação do professor. Outra coisa, 

é tratar dos problemas de forma histórica, assim que vão aparecendo. Outra 

questão é ver muitas definições de Geometria, é preciso deixar o aluno criar 

definições, definições erradas, como por exemplo, o que é quadrado, pois os 

alunos geralmente falam que um quadrado é o que não é redondo. A partir 

daí discutir com ele as possibilidades dessa resposta. Ou por exemplo o que 

é diâmetro: é uma reta que passa pelo centro da circunferência. Discutir tudo 

isso pra que depois você possa fluir a sua aula com tranqüilidade quando 

você colocar uma definição, porque você já discutiu isso previamente. Aí os 

conteúdos, por exemplo, métrica, falar de ordem, distância, valor absoluto, aí 

quando a pessoa falar desse assunto, métrica, por exemplo, tem que assumir 

o axioma dos Reais e já introduzir as noções da estrutura dos Reais e de 
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métrica. Falar de conjuntos convexos, aproveitar e falar, por exemplo, do 

problema das sete cores... Falar de ângulos e triângulos, trabalhar bastante 

com esses conceitos e aqui é importante, eu acho, ensinar o aluno a construir 

triângulos com régua e compasso, porque muitos alunos não tem noção de 

que quando se abre o ângulo aumenta o lado oposto. Mexendo com a 

construção localizada só pra fazer isso, você pode criar esta possibilidade de 

ele estar desenvolvendo esta capacidade intuitiva. 

 

DM3: Isso aí inclusive, é a justificativa do porquê que aparece em muito livros 

didáticos, quando o cara diz assim: o triângulo é o único polígono rígido. O 

que significa rígido? É exatamente que se você tiver dois triângulos, com 

lados iguais, eles são congruentes, exatamente isso. Agora quadrado não, se 

você pega um quadrilátero com quatro lados iguais e dá uma espremida, os 

quatro lados continuam iguais, mas mudou a forma. 

 

DM1: Aí você pede pro aluno resolver uma série de problemas e daí ele vai 

ver que tem triângulos que não dá pra construir, você passa as medidas e 

não dá. 

 

DM3: Desigualdade triangular é o que você está dizendo. 

 

DM1: Exatamente. 

 

DM3: Por isso é que introduz a idéia que você falou antes de ordem e valor 

absoluto. 

 

DM1: Exato. Aí falar de congruência de triângulo e aproveitar aqui e falar de 

relação de equivalência, abstrair um pouco e depois voltar pra realidade. 

 

DM3: Mas nem é tão abstrato viu DM1, porque todos os triângulos que tem 

as mesmas medidas de lados são todos congruentes ou são todos iguais, a 

menos da posição. 
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DM1: É porque é preciso deixar bastante forte este conceito na cabeça deles 

pra que quando se falar novamente em relação de equivalência ele ter claro. 

Não passar só o exemplo da congruência, se possível fazer outros exemplos 

de relação de equivalência. 

 

DM3: Não, no caminho da congruência, na seqüência vem semelhança. 

 

DM1: Sim, mas poderia pegar outras coisas do cotidiano. Aí um aspecto bom 

pra se ensinar congruência é que poderia aproveitar e ensinar fazer 

demonstrações. Escrever a hipótese que ele quer provar, e como tem 

desenhos, fazer todos os passos de como se faz uma demonstração.  

 

DM5: Se você parte do desenho eles enxergam as coisas. Faz o desenho e 

explica o desenho, até Análise pode ser feita assim. Faz o desenho, faço o 

desenho no quatro, explico pra eles o desenho e escrevo, escrevo o desenho 

praticamente, lógico que o desenho é só um suporte pra eles entenderem. 

Você coloca um desenho e descreve o que está acontecendo no desenho, 

praticamente isso constitui uma demonstração, você apaga o desenho e a 

idéia está logicamente correta. 

 

DM3: A imagem vale mais que qualquer palavra. 

 

DM5: É, a demonstração não depende do desenho, mas, foi motivada por 

ele, compreendida com o auxílio daquele desenho. Eu vejo que o pessoal tira 

oito ou nove em Elementos de Geometria e tira três ou quatro em Análise, 

onde a idéia é a mesma, era só descrever o desenho, eles não estão fazendo 

associação. 

 

DM1: É importante que eles tomem cuidado na hora de escrever a 

demonstração, que ele tenha que fazer uma escrita sobre aquela idéia 

geométrica, instituída da idéia, tem que fazer o raciocínio de tal forma que o 

desenho..., por isso que é importante quando você fez problemas com 

desenho antes, passar problemas que induzam o aluno a dar demonstrações 
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do tipo daquela em que todo triângulo é isósceles, que ele errou em algum 

momento, que ele pegou um desenho. 

 

DM3: Na verdade a questão seria usar a Geometria como um suporte do 

trabalho da linguagem matemática usada na demonstração.  

 

DD1: Mas tem os erros das demonstrações em Geometria, então você pode 

usar isso com os alunos: está aqui a figura, por que aqui o ângulo é obtuso e 

a gente acaba mostrando que é ângulo reto? Mas está aqui a figura, ta 

mostrando. A gente partiu de uma propriedade que não é uma propriedade, 

não era uma relação verdadeira. Eu entendo porque o DM1 é a favor, eu 

acho que é uma disciplina super importante. 

 

DM3: Mas sabe o que acontece, o problema é o nosso sistema de ensino de 

primeiro e segundo Graus. Na França eles desenvolveram um trabalho a 

respeito de demonstração. Eles disseram que alunos já no equivalente 

nosso, final de oitava série, já tem capacidade de argumentação matemática 

para levar a prova, nessa idade, então por que eles não fazem? Porque não 

são levados a isso. Ninguém nunca estimulou. Conclusão: alguns livros 

didáticos já trazem na oitava série uma seção de lógica, raciocínio lógico e o 

início das demonstrações com suporte exatamente em cima da idéia de 

congruência. Eu até lembro de um livro que tinha lá e eu vi: “Toda a ciência 

tem sua linguagem própria, o direito tem a sua linguagem própria, a 

matemática tem a sua linguagem própria, como você transformaria esta 

situação na linguagem matemática”, começa a trabalhar essa questão da 

linguagem e prova matemática. Então trabalha um monte de coisa: “O sujeito 

estava jogando futebol e lá na pequena área colocou a mão na bola e não 

era o goleiro, como você prova que o cara cometeu um pênalti?” São coisas 

assim, cada ciência tem a sua linguagem, aí o juiz tira o manualzinho de 

futebol e diz: ta aqui, você transgrediu o manual. Matemática é a mesma 

coisa e os primeiros exemplos de prova na oitava série já estão inseridos e 

são exatamente congruência. 
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DD1: Eu não estou falando que não é pra provar, qualquer coisa que a gente 

possa mostrar de onde veio, o porquê, torna-se gostoso, eles entendem, 

ficam motivados. 

 

DM3: É que o nosso sistema de ensino não estimula isso. Se desde a oitava 

série estes alunos estivessem trabalhando com isso, como eles chegariam à 

Universidade? Essa proposta do DM1 seria desnecessária. 

 

DM1: Outros conceitos que usariam os mesmos objetivos é triângulos 

isósceles, eqüiláteros, quadriláteros. Fazer demonstrações indiretas, 

demonstrações por absurdo, falar de perpendiculares e mediatriz. Quando 

falar em demonstrações indiretas, eu acho que é importante explorar o 

raciocínio lógico dedutivo, não usando aquela linguagem formal do curso de 

lógica, mas dá pra dar alguns problemas elementares como: todas as 

crianças gostam de futebol, meu irmão tem 14 anos, qual é a conclusão? Ou 

algumas questões mais difíceis, que eles precisam pensar, que muitas vezes 

envolvem o raciocínio lógico dedutivo e o cara não sabe qual é a conclusão. 

Tem vários problemas assim e é importante fazer isso porque aí você ensina 

o raciocínio lógico em Geometria sem criar uma linguagem abstrata, pra que 

nosso aluno possa pensar em demonstrações por absurdo. Falar de 

perpendiculares, de mediatrizes. É importante já que você fez as 

congruências dos triângulos, mostrar que se você tiver uma linguagem limpa, 

isso seria melhor, por exemplo, demonstrar que só com lado ângulo lado 

você conclui todas as outras congruências, então você não precisa de tudo 

aquilo, saber toda a história, uma congruência resulta nas outras. Falar de 

desigualdade pra números, segmentos e ângulos, aí é possível dar a prova 

que o caminho mais curto entre dois pontos é um segmento. Eu acho que 

deve estar separado os teoremas de existência e unicidade, que é uma coisa 

mais difícil de fazer, então abrir um tópico pra isso. Explorar problemas de 

como eram as cotas pra se medir o raio da terra, falar do teorema de 

Descartes, falar de áreas, deixar bem claro que sem o postulado das 

paralelas você não demonstra que a soma dos ângulos internos de um 

triângulo tem 180 graus. Amarrar essas idéias é extremamente importante, 
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caracteriza a Geometria que você está trabalhando, demonstrando. É 

importante que o professor tenha consciência de que quando ele for fazer a 

demonstração do teorema de Pitágoras, fazer a prova que os gregos deram e 

dar a prova que é dada atualmente. É importante que ele tenha consciência 

do porquê os egípcios conheciam se o triângulo é retângulo, então vale a 

relação a2 =  b2 + c2, e por que eles não conheciam a implicação inversa. 

Existe um fato extremamente importante aí, que é saber que os egípcios não 

conheciam este ângulo A, o que existia no raciocínio grego que permitia eles 

saberem a inversa, se vale aquela relação, o triângulo é retângulo. Falar de 

semelhança de triângulos, de proporcionalidade, razões trigonométricas, 

setores, se possível falar dos problemas clássicos, essencialmente seria isso. 

Agora o que eu acho que historicamente é importante a gente colocar é, por 

exemplo, nesse curso aparece aquele problema: p2 = 2p2, os caras evitaram 

isso durante muito tempo porque tiveram que admitir a existência dos 

Irracionais. Logo que aparece essa questão é aí que surge aqueles 

problemas que o Zenão colocou. O Eudoxo, acho que é esse o nome, foi ele 

que introduziu toda essa linguagem que a gente tem hoje nos Elementos de 

Geometria pra poder fazer as demonstrações. Mas ele introduziu essa 

linguagem pra poder fugir de uma série de problemas que passavam por 

esse como p2 = 2p2, então o professor deve verificar com bastante cuidado 

que existem demonstrações que você não precisa fazer aquela 

demonstração, de raciocínio lógico dedutivo porque ela foi criada exatamente 

para evitar passar pelos incomensuráveis. Então existem demonstrações 

algébricas que você pode fazer hoje em dia. Apesar de Eudoxo ter 

desenvolvido estas coisas, se for comparado toda a linguagem que ele criou 

pra fugir desse problema com o que Devlin fez, pra formalizar os números 

Reais, basicamente é uma cópia literal. Quando o professor estiver falando 

dessas desigualdades lá no curso de Geometria, tem que ter clareza disso 

pra poder fazer esta ponte, e é importante que ele explore algebricamente os 

problemas pra poder resolver os problemas porque foi por causa de querer 

estudar Álgebra que a matemática grega decaiu.  
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DM3: Na verdade é eles não tinham linguagem suficiente pra trabalhar 

Álgebra, essa é a questão. Aí os caras precisavam ficar criando estes 

subterfúgios pra surgir. 

 

DM1: A proposta pedagógica é o que difere, o conteúdo é o mesmo. 

 

DM5: Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? 

 

DM2: Só uma observação. Parece que são duas disciplinas distintas. Uma 

com uma finalidade que é a que o Desenho propõe, com a ementa 

apresentada. O que eu estou vendo agora é uma outra disciplina, não me 

parece a mesma disciplina. 

 

DD1: As demonstrações eu faço dentro do limite. Quando trata-se de 

incomensurabilidade é claro que eu preciso das ferramentas da Álgebra, eu 

faço dentro do limite que eu posso, os alunos ainda não conhecem, isso é o 

que pode ser feito nesta disciplina.  

 

DM1: Se for possível falar dos três problemas clássicos, seria importante. 

Como você introduziu alguns mais freqüentes um pouco, usando régua e 

compasso. É importante que o professor deixe bem claro que, 

essencialmente, o que ele está resolvendo quando ele resolve as coisas com 

régua e compasso ele está resolvendo ou equação linear ou equação do 

segundo grau. Isso ele tem que deixar bem claro porque depois lá em 

Álgebra, a gente vai mostrar que lá o professor resolveu equação do segundo 

grau, com régua e compasso, por isso que as extensões de corpos dos 

números construtíveis é a recorrência de dois. Isso é importante deixar bem 

claro, você não vai falar isso em Elementos de Geometria, mas você vai fazer 

as coisas de tal forma que a cama esteja pronta. 

 

DM3: Veja, mas você pode chegar e deixar estes problemas em aberto pro 

aluno e dizer que eles vão resolver estes problemas ao longo do curso, isso 
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vai ficar na cabeça do aluno, fica martelando. Chega uma hora que ele 

conclui que π é irracional e uma série de coisas. 

 

DD1: Na disciplina de Elementos de Geometria nós estudamos softwares de 

geometria dinâmica, a gente também pode levar o aluno a ver como é a 

demonstração, usar o teorema das paralelas pra provar que a soma dos 

ângulos internos é 180 graus, construindo a paralelas, vendo os ângulos 

alternos internos são iguais, usar ferramentas pra que os alunos possam... 

 

Em consulta a fita número 42 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DD3: Sem ter a disciplina de Desenho Geométrico dificilmente o aluno vai 

conseguir trabalhar com Geometria Dinâmica, porque dentro dos softwares 

você tem que trabalhar com as propriedades corretamente.  

 

DM3: É que basicamente é o seguinte, todo o software de Geometria 

Dinâmica é baseado num princípio muito simples: todos eles são 

construtivistas, apesar de muitas vezes serem usados de maneira não 

construtivista. São baseados na idéia de Piaget da noção de espaço, como a 

criança aprende a noção de espaço. Piaget pra entender isso foi lá no Felix 

Klein e pegou que a gênese da noção de espaço vem através do trabalho 

com transformações. Então são isometrias, dilatação, criações, etc., mas 

basicamente reflexão, translação, rotação, dilatação, contração, etc.. Então 

estes softwares são construídos pra explorar esse tipo de construção 

dinâmica. Então você pega o triângulo, o que acontece se eu encolher? Se 

eu aumentar? Se eu girar pra lá? São transformações em cima de objetos. A 

aquele objeto que era real, que Piaget dizia que você adquiria o conceito 

trabalhando com o real, você vai manipular trabalhando na tela, virtualmente. 

 

DD1: A gente pode dar exemplos, mas com o software a gente manipula e é 

uma forma de discutir com o aluno, conjecturar e chegar a uma conclusão 

própria. 
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DM5: Quais são os conceitos necessários pra ele trabalhar? Eu estou 

achando que vocês estão propondo uma disciplina Geometria Descritiva, que 

vai trabalhar com Geometria Euclidiana? 

 

DD3: A idéia é trabalhar a Geometria Euclidiana num ambiente da Geometria 

Dinâmica. 

 

DM5: E com uma carga horária de quanto? 

 

DD1: Pensamos em sessenta horas. 

 

DM5: Eu estou achando que dá pra fazer junto. 

 

DM3: Com o computador a coisa é sempre mais complicada. 

   

DD3: Leva tempo esta exploração, ele analisar, buscar, isso leva tempo. 

 

DM3: Por exemplo, no Cabri, no Sketchpad e em outros softwares, 

geralmente o pessoal trabalha muito o que eles chamam de atividade caixa 

preta. Por exemplo: chegam lá, escondem todos os menus, tem uma figura e 

dizem: aqui está traçada a mediatriz. A partir disso, pegue as propriedades e 

tentem definir o que é mediatriz.  

 

DM1: Olha, eu preferiria então esta disciplina no lugar de Geometria 

Descritiva. Seria bem melhor. Porque aí eles teriam Elementos de Geometria, 

teriam Desenho Geométrico, depois teriam... 

 

DM3: É, acho que esta disciplina de software é melhor. Sabe porque, se você 

manipula com um software, em uma manipulada que você tem, você tem 

condição de manipular trezentos exemplos em uma aula. E esses trezentos 

exemplos que você manipulou em uma aula, você consegue encaminhar de 

maneira que o aluno desenvolva um determinado tipo de invariante: “puxa, 
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parece te está acontecendo isso”, a formalização vem natural, a partir da 

manipulação. 

 

DM2: A pessoa tem que conduzir a isso, quem está trabalhando tem que 

conduzir muito claramente, porque a manipulação pode ser apenas 

exploratória. 

 

DM3: Se vocês quiserem, tem uma aluna minha que defendeu o Mestrado 

em Educação há um ano e o trabalho dela foi exatamente avaliação usando 

softwares de Geometria Dinâmica. Ela desenvolveu avaliação e software de 

Geometria Dinâmica, o que ela trabalhou foi em Geometria Descritiva usando 

o Cabri. Nessa busca ela desenvolveu alguns princípios pra que o aluno 

chegue a aquilo lá: 1º. Levantar hipóteses – a partir deste levantamento de 

hipóteses, verifica usando softwares, conjectura, uma série de coisas, 

chegando finalmente a formalização, abstração e demonstração.  

 

DM5: Na Universidade de São Carlos, no curso de licenciatura, tem uma 

disciplina de Desenho Geométrico que dentro da disciplina é trabalhado 

esses softwares, tem vários. É uma disciplina de 60 horas onde são dados 

conceitos, o pessoal aprende a trabalhar com régua e compasso e Geometria 

Dinâmica, em uma única disciplina. 

 

DM3: Sessenta horas? Mas tem quantas horas práticas?  

 

DM5: Sessenta horas, isso eu não sei. É uma disciplina a mentos. Depois 

eles tem a disciplina de Prática de Ensino, o pessoal vai ter tempo de ver 

como vai ser trabalhado em sala de aula. Então o primeiro contato, conhecer 

o software, ver as propriedades a utilização, as demonstrações, auxilia a 

visualização. 

 

DD3: Acho que é a mesmo caso da calculadora e fazer a conta sem, tem que 

saber fazer a mão, com régua e compasso, para poder chegar a abstrair. 

 



 170 

  

 

DM5: Justamente, isso que eu estava querendo dizer, então vocês estão 

propondo uma disciplina de Desenho de 90 horas e uma disciplina de 

Geometria Dinâmica de mais 60 horas, em semestres separados. 

 

DD3: Exatamente. 

 

DM5: Então é uma proposta diferente, e uma disciplina casada como seria. 

Tem como trabalhar com as duas casadas, eu conheço um trabalho que é 

feito assim. Primeiro o aluno trabalha com régua e compasso, a construção 

do raciocínio, manipula aprende a mexer com o material, os conceitos e 

depois fazer isso com o computador: eu já sei trabalhar com aquilo agora eu 

vou ver como funciona com o computador. 

 

DM3: Veja, isso é um ponto de vista.  

 

DM5: Esse é o ponto de vista do material que eu falei, exatamente esse. 

 

DD1: Desenho Geométrico não dá pra gente trabalhar diretamente no 

computador, cada exercício tem alguma coisa que você tem que ensinar o 

aluno, um detalhe, uma propriedade. A Geometria você pode deixar que eles 

manipulem, que eles tirem as conclusões. Então são disciplinas distintas, não 

dá pra trabalhar com Desenho Geométrico só no computador, Desenho 

Geométrico é mais trabalho em sala de aula que no computador, dá pra usar 

o computador. Elementos é o contrário, no computador você pode trabalhar 

as propriedades das figuras e ter também a parte da sala de aula, tem uma 

parte mais teórica. 

 

DM3: Acho que depende do ponto de vista porque eu acho que é bem 

possível, se você programar, claro que isso dá muito mais trabalho pro 

professor, óbvio, mas você programar uma atividade pra que o aluno conclua 

um conceito. Qual é o conceito que está por traz disso? Pra que o aluno 

conclua o conceito, é um pouco diferente disso. Por isso que eu disse, 

algumas das propostas que a gente tem recentemente, e a proposta que a 
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“β” trabalhou é justamente o contrário, introduzir o conceito pelo computador 

e depois fazer uma avaliação: será que este conceito foi aprendido ou não? 

 

DD1: Eu acho que isso pode ser feito na disciplina Elementos de Geometria 

ou de Geometria. O uso do computador para fazer as construções seria no 

Desenho Geométrico. 

 

DM3: Mas você pode chegar as construções através do computador, são 

atividades caixa preta. No Cabri, por exemplo, você tem uma propriedade – a 

soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º - você pode 

chegar a esta propriedade direto por exploração fazendo com que ele 

conclua, que ele formalize a prova. 

 

DD1: Minha preocupação é a seguinte, em Desenho Geométrico você tem 

listas de exercícios, cada exercício tem um jeito de fazer, você vai deixar um 

exercício pra que ele explore? Ele vai ficar uma aula inteira pra fazer um 

exercício. 

 

DM3: Por isso que a atividade é complicada, é extremamente complicada. 

 

DD1: Você pode fazer isso com Desenho Geométrico, mas você tem que 

usar o computador apenas para o Desenho Geométrico, se não você não vai 

conseguir passar o conteúdo. 

 

DM3: Isso é verdade. No ponto de vista prático você tem razão.  

 

DD1: Então a nossa proposta é..., na verdade eu acho que nós trouxemos 

duas propostas. Desenho Geométrico com 90 horas e Geometria assistida 

pelo computador ou Geometria Dinâmica de 60 horas, ou então deixar o 

Desenho Geométrico em dois semestres de 60 horas, portanto com 120 

horas e fazer uma optativa de Geometria. 
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DM1: Eu acho interessante a idéia, mas eu acho que Geometria Descritiva eu 

não vejo motivo pra ficar essa disciplina, sendo que os conteúdos vão ser 

dados, os conceitos que a gente vai dar, eu acho que já foram 

suficientemente explorados dentro dessa que você está propondo, dentro de 

Elementos de Geometria e dentro de Desenho Geométrico. 

 

DD1: Eu acho que deveria ser mantida a disciplina de Geometria Descritiva 

porque ela desenvolve a visão espacial do aluno, porque quando se vai 

ensinar funções de R2 em R, a pessoa tem que ter... 

 

DM1: Eu acho que não precisa disso, por exemplo, eu fiz um curso que não 

tinha Geometria Descritiva e isso foi desenvolvido em Geometria Analítica e 

na disciplina de Cálculo. Então eu acho que não é necessário isso, a 

disciplina de Geometria Descritiva fica sem sentido, uma disciplina inteira pra 

poder desenvolver isso. 

 

DD3: Na disciplina de Geometria Descritiva a gente vê a parte de projeções, 

pagar três dimensões em duas, os diedros, na verdade é a Geometria 

Espacial trabalhada em projeção. 

 

DD1: Na verdade é a disciplina que trabalha tudo de Geometria Espacial, 

você trabalha com sólidos, com os tipos de sólidos, com as propriedades dos 

sólidos, ele tem que conhecer as propriedades, como se acha o volume de 

um tetraedro, como as diagonais de um octaedro são iguais, eles acham que 

elas são diferentes devido a posição, os alunos tem essas dificuldades no 

curso. Ano passado numa turma de Matemática eu fiz um projetinho no final 

do ano de um quebra-cabeça, eles tinham que pegar um sólido e fazer 

secções no sólido, montar com papel o sólido sem as secções e as secções. 

Brincassem, teve gente... eu mesma, teve um que eu não consegui montar. 

Então é jeito do professor ter uma outra ferramenta pra quando ele chegar no 

ensino. Quando você faz um desenho no plano de uma figura espacial, você 

está trabalhando com uma perspectiva, você fazer um desenho em duas 

dimensões de algo que está no espaço, de diferentes projeções. Eu tive um 
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aluno que foi desenhar um problema de matemática e ele queria saber o 

ângulo, ele desenhou um campo de futebol e queria saber onde deveria estar 

pra ter chance de fazer gol, coisa de arco capaz. Ele não tinha noção de 

como desenhar isso, ele desenhou o quadrado do gol, não soube desenhar 

em perspectiva, mas é uma coisa que a gente pode trabalhar com essa 

disciplina, o professor de matemática tem que saber fazer desenho. 

 

DM1: Eu acho, como eu disse, eu não tive nada de Geometria Descritiva, eu 

só vi esta parte quando eu fiz cálculo, desenho, a idéia de volume, de 

integração, a idéia de perspectiva eu vi na disciplina de Geometria Analítica. 

Bom, com o que eu me deparei quando eu fui dar aula, a primeira disciplina 

que eu ensinei foi exatamente esses sólidos. Bom, o conceito que eu tinha 

desenvolvido, que tinha sido desenvolvido pra mim no curso de Licenciatura 

em Matemática foi insuficiente, eu peguei um livro e me virei sozinho, eu 

nunca tinha visto aquele assunto. 

 

SE1: Eu tenho a sensação que você se virou sozinho em muita coisa DM1. 

 

DM1: Não, essa é a primeira vez que eu falo que eu me virei sozinho. 

 

SE1: Não, você sugere que todo mundo faça isso. 

 

DM1: Não, eu não estou sugerindo que todo mundo goste de Geometria. 

Quando eu vi estes conteúdos no curso de Matemática, eu não vi nada sobre 

o ensino de sólidos, e nem no Segundo Grau nada sobre o ensino de sólidos, 

volume de sólidos e não foi necessário. É só você pegar, se foi desenvolvido 

alguns conceitos de volume, área, perspectivas, durante o curso, você faz. É 

essa a nossa proposta, não que a gente de todo o conteúdo, mas que o 

aluno consiga caminhar, a gente não vai pegar todo o conteúdo que ele vai 

trabalhar no Primeiro e Segundo Graus e destrinchar tudo, não, não é essa a 

nossa idéia. É que o aluno consiga caminhar com suas próprias pernas, que 

ele saiba discutir conceitos quando ele pegar um tema novo que ele saiba 

enfrentar o tema novo.  
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DM3: Deixa eu voltar a questão do computador, um segundinho só. A 

seqüência de atividades passa por mediatriz, bissetriz, construção de 

triângulos bem em cima dessas coisas que o DM1 fez foi que a “&” trabalhou, 

foi a dissertação de Mestrado dela, ela fez, aplicou, foi lá com os caras e viu 

que funcionava. A seqüência de coisas em cada atividade que foi trabalhada 

é a seguinte: primeiro: estabelecer relações ao construir, visualizar e 

movimentar no computador; segundo: a partir disso ele conjectura, a partir 

dessa experimentação, depois ele busca explicações para aquilo que ele está 

fazendo e essa busca de explicações não é só com o professor, o cara vai na 

literatura e vê o porquê está dando isso, o porquê de estar acontecendo isso 

o que aconteceu? A partir disso ele levanta hipóteses, “ah nessa minha figura 

pode está acontecendo tal e tal coisa”, ele levanta hipóteses e finalmente, a 

partir do software ele conclui matematicamente aquilo que ele está fazendo. 

Então, praticamente todas as atividades foram atividades de caixa preta, que 

são estas atividades em que os estudantes não tinham as definições, não 

tinha nada além do conhecimento dele e a partir disso, foi-se trabalhando. 

Por exemplo, uma atividade era: ângulos – bissetriz de um triângulo, explorar 

um objeto caixa preta e a partir das propriedades, escrever uma definição, 

construir um ângulo e sua bissetriz. Ele tem que chegar ao processo de 

construção a partir da investigação, daí o professor, já espertamente, sabe 

que se o cara deu uma idéia, teve uma definição falsa, o professor já no meio 

do caminho, na atividade de caixa preta inclui, como o DM1 falou, um 

daqueles triângulos lá em que se prova que todo triângulo é isósceles, o 

professor já inclui um daqueles na atividade pra que o aluno seja forçado a 

fazer aquela reflexão, ali no meio do caminho. Por isso que eu disse que a 

atividade é muito mais complicada de ser feita, mas você pode chegar às 

conclusões. Então eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de 

usar o software, a gente tem o software na mão e a gente tem que aproveitar, 

e o melhor de tudo é que agora nós temos duas opções, nós temos o Cabri 

Java que você pode implementar em qualquer navegador, o cara só precisa 

ter um navegador e manipula objetos em 3D.  
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DD1: A Geometria Descritiva é importante no Curso de Matemática, porque 

são eles que vão ensinar aos futuros engenheiros, quando ele for precisar 

dessa visualização se ele não souber visualização espacial, ele vai acabar 

não passando isso para os alunos. Em engenharia os problemas são de 

forma gráfica, em geral os problemas são de forma gráfica, você até pode 

equacionar, mas... 

 

SE1: Mas no geral não é assim, a prática é pegar um projeto.  

 

DM1: A prática é usar tabelas. 

 

DD1: O que acontece é que no nosso departamento, por exemplo, a gente vê 

que se o aluno já é formado em matemática e vai dar aula de Geometria 

Descritiva, ele já tem todos os conceitos e é mais fácil passar pra prática, do 

que o contrário, uma pessoa que só viu as ferramentas, mas, não sabe como 

foi feito. 

 

DM3: Essa parte de Geometria Descritiva não pode ser trabalhada no 

software? Eu acho que é possível de repente fazer alguma coisa com essa 

parte das construções geométricas e dessa questão mais de..., eu nem vou 

usar o termo Geometria Descritiva, mas vou usar visualização, dessa questão 

de visualização espacial, localização espacial. Eu acho que pode se pensar 

em fazer uma coisa integrada usando o software, usando o software. 

 

DD1: Mas não usando só o software, porque a pessoa tem que manipular, 

acho que não é só usar..., tem que ver outras coisas, ver a parte prática. 

 

DM5: Pela justificativa que você deu pra manter a Geometria Descritiva, dá a 

impressão que ela tem interesse, pra um certo grupo, pra um grupo pequeno 

de pessoas, não o geral. Parece que uma disciplina que você trabalhasse... 

Geometria Dinâmica eu achei, desde o começo eu estava a favor, uma 

disciplina assim é fundamental para o curso, você saber trabalhar, 

visualizar..., ver o que está acontecendo dinamicamente, desenvolve o 
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raciocínio matemático. Parece também que essa disciplina cumpre o papel 

da Geometria Descritiva, ela ajuda na visualização, ajuda a desenvolver esta 

parte de visualização. Eu estou muito preocupado com a questão da carga 

horária, quero tirar Física 3 e 4, quero tirar Geometria Descritiva, eu estou 

vendo aonde dá pra reduzir. Geometria Descritiva seria uma ótima disciplina 

pra optativa. Você pega alunos que gostaram muito do Desenho, que tem o 

perfil, é um DD3, é um forte candidato a ser um professor do Departamento 

de Desenho, ou aquele aluno que gosta muito dessa parte de desenho, se 

abrem um grupo de optativas, sei lá, o cara pode sair licenciado em Desenho, 

ou ele pode sair licenciado em Matemática com ênfase em Desenho, é um 

cara que vai conhecer muito Desenho, Geometria Descritiva I Geometria 

Descritiva II, Desenho Geométrico II, III e IV, sei lá, se abrem algumas 

possibilidades pra ele. 

 

DM3: Mas veja tem uma outra questão, que é por isso que eu prefiro não 

chamar de Geometria Descritiva, porque quando a gente diz Geometria 

Descritiva, infelizmente já vem carregando junto todo o ferramental da 

Geometria Descritiva. 

 

DM5: É, tem uma porção de coisas lá que não tem porque, mas tudo bem. 

 

DD1: Vocês não acham a distância de um ponto a um plano em Geometria 

Analítica? 

 

DM5: Mas vocês ficam achando o método de como se rebater, de fazer sei lá 

o que, que é pra você achar o desenho pra achar a VG. Isso na formação...  

 

DD1: Pois é, mas um engenheiro também não vai precisar calcular a 

distância entre duas retas. 

 

DM5: Por isso que eu disse, ou o engenheiro, será que vale a pena colocar 

todos os alunos no mesmo saco?  
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DD1: Vale a pena ensinar Geometria Analítica? 

 

DM5: Vale! Nesse ponto de vista sim. 

 

DM2: Vale porque sem a Geometria Analítica eles não fazem cálculos, não 

faz análise. 

 

DM3: Você não prova nem que seno de x sobre x vai pra 1, nem isso você 

prova. 

 

DM5: Então, estas discussões têm que ter em todas as disciplinas. 

 

DD1: O que eu estou tentando passar pra vocês é que o raciocínio espacial a 

pessoa acaba desenvolvendo. Eu vejo alunos que começam o curso dizendo 

que não estão entendendo nada do que eu estou falando, não tem abstração. 

Primeiro eles precisam fazer um desenho pra chegar a mostrar alguma coisa 

no papel mesmo, no final ele já abstraiu, já está na cabeça dele, ele já vê os 

diedros, já vê o que é uma mudança de planos, já vê o outro plano em uma 

outra posição, sem precisar desenhar ele desenvolve o raciocínio espacial. 

 

DM3: Mas veja, você chegou exatamente no ponto. Quando você fala: “olha 

ele vê os diedros”, você já carregou a coisa com a notação e quando você 

acaba carregando a coisa com a notação do desenho, é isso que incomoda 

os matemáticos: “então o cara vai precisar ver diedros, vai precisar ver isso, 

vai precisar ver aquilo pra ter a idéia espacial”, e não é isso. 

 

DD1: Não você pode tirar tudo isso. 

 

DM3: Não, eu sei que não é, isso é só um exemplo em cima da tua fala que 

eu citei aqui. O que a gente enxerga? Do ponto de vista do que a gente 

acharia desejável que o aluno tenha? É exatamente aquele exemplo que eu 

já dei aqui, do Freudenthal. O Freudenthal diz o seguinte, ele dá um exemplo, 

eu vou pegar o próprio exemplo da tese da “Ψ”, você tem uma casa, uma 
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árvore e uma casa de cachorro atrás, você está vendo aquilo por cima. Sua 

visão é só da vista superior. Agora você tem uma série de fotos que foram 

tiradas daquela casa, dos vários lados. É exatamente ele conseguir fazer a 

transposição daquelas coisas, daquelas fotos, qual é a ordem? Onde é que 

aparece a casa do cachorro na frente? Qual é a posição da câmera que o 

cara tinha? É exatamente essa visão espacial que a gente precisa. 

 

DD1: Abordar a disciplina de forma diferente. 

 

DM3: Isso, isso! 

 

DM5: Nessa disciplina que você está propondo, Geometria Dinâmica, ela 

poderia ter essa parte dinâmica e, sei lá, em alguns instantes em sala de 

aula? Poderia propor 30 horas no computador e 30 horas em sala de aula, 

onde um pouco dessa parte de projeções seja feita também assim? 

 

DM3: Isso pode ser feito no software. 

 

SE1: Mas aí eu não concordo, só no software, não. 

 

DM3: Mas não é só no software não. Tem uma parte que é no software, 

depende do enfoque que você quer dar. Você pode chegar, dar a definição 

em sala de aula, fazer as coisas básicas na sala de aula e depois levar pro 

software pra ele visualizar aquilo, esse é um ponto de vista. Ou, parte do 

software, investiga, e ele formaliza na sala de aula, esse momento precisa 

ter. 

 

DD1: Isso a gente vê em Geometria. Essa outra parte, que você falou, que 

vai pra sala de aula e depois vê os conceitos, a gente vê direitinho em 

Desenho Geométrico. 

 

DM3: A minha defesa é, claro que isso é pessoal e sendo pessoal vai ter 

sempre ganchos pra críticas. É possível fazer a coisa a partir do computador 
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e formalizar em seguida a partir da visualização. Eu enxergo o computador, 

simplesmente como um amplificador das potencialidades que você tem em 

teste, só isso, nada mais. Ele só vai amplificar aquilo que o professor gastaria 

3 ou 4 aulas que o professor gastaria pra fazer de desenho, você faz em 

meia hora no computador, mas é só isso. O momento do aluno sentar, 

escrever e formalizar e chegar nas demonstrações, etc., isso precisa tempo, 

isso pra mim é ponto pacífico. 

 

DM5: Eu vou fazer uma proposta, vocês ficariam com duas disciplinas, uma 

seria Desenho Geométrico e a outra Geometria Dinâmica, mas nessa de 

Desenho Geométrico houvesse momentos em que o aluno por meio do 

computador pudesse desenvolver, trabalhar com alguns conceitos de 

Desenho Geométrico, e em um segundo momento, nessa disciplina de 

Geometria Dinâmica que não fosse uma disciplina só de Geometria 

Dinâmica, só pra ele estar aprendendo, manipulando o software, mas nesse 

ponto de vista que o DM3 está falando, você até trabalhar conceitos da 

Geometria Descritiva. 

 

DD3: A idéia de Geometria Dinâmica é você puxar conceitos que são de 

Elementos na verdade, mas trabalhar eles com Geometria Dinâmica, não só 

a construção. 

 

DD1: A Geometria Dinâmica serve para trabalhar figuras de 3D em um 

ambiente de duas dimensões. Você tem que ter a noção de perspectiva, tem 

que ter a noção de corte, de acordo com a posição que a figura está em 

relação a um plano, as medidas do corte, e isso tem uma parte que é teoria, 

e isso é Geometria Descritiva. 

 

DM3: Não, eu não enxergo assim, porque veja, você pode introduzir a coisa 

via computador daquela forma e fazer a pergunta: por que está deformando? 

E levar a conclusão disso.  
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DD1: Mas isso não é uma projeção, você está com um objeto no espaço e 

não está trabalhando com a sua projeção, você não está trabalhando com 

perspectiva. 

 

DM5: Concordo, mas os conceitos de Geometria que se usa em Geometria 

Descritiva são poucos. 

 

DD1: São, concordo com você... 

 

Em consulta a fita número 42 lado B, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DD1: Deixar Geometria Descritiva com uma carga horária..., essa é uma idéia 

que eu tive agora, não sei se o DD3 concorda, deixar Geometria Descritiva I 

e Geometria Descritiva II. Na I a gente trabalha toda essa parte de 

perspectiva, projeção, não precisa chegar a achar a distância entre duas 

retas reversas, podemos deixar isso tudo pra Geometria Descritiva II, se a 

pessoa quiser se aprofundar. Na I a gente daria a parte básica: “bom se eu 

quero construir um icosaedro, como eu construo?” Quem consegue chegar e 

construir um icosaedro? Desenhar um icosaedro no quadro? Não é todo 

mundo que consegue. Que ferramentas a gente pode dar para o aluno para 

que ele chegue no quadro e desenhe um icosaedro, um dodecaedro, em 

Geometria Descritiva. A gente pode bolar uma disciplina onde que o aluno 

passe vá construir em perspectiva cavaleira, isométrica, a projeção de 

poliedros, vá construir uma casinha vista de cima, vista de frente, as várias 

fotos, em que ordem foram tiradas. 

 

DM5: Será que vale a pena ter todo esse trabalho, sabendo que na verdade 

você pode fazer isso..., você pode auxiliar com esse trabalho, não teria 

efetivamente uma disciplina chamada Geometria Descritiva ou seria uma 

disciplina..., independente do nome, é uma disciplina que vai trabalhar... 
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DM3: Eu vejo tudo dentro da Geometria Dinâmica. Você pode fazer tudo 

dentro da Geometria Dinâmica. 

 

DD3: Mas em um semestre você não consegue trabalhar com a espacial e 

com a plana. 

 

DM3: É, o conteúdo é extenso. 

 

DD1: Eu poderia trabalhar com Geometria Espacial, e Geometria Plana na 

Geometria Dinâmica. Você pode dar o conceito da Geometria Descritiva: O 

que é uma projeção? O que é um sistema de projeção? Você pode dar este 

conceito em Geometria Dinâmica. 

 

DM1: Seria uma disciplina de Geometria Dinâmica de noventa horas. 

 

DM2: Essa é uma discussão análoga aos Cegos de Jericó. Eu não vejo como 

essa discussão está sendo... Primeiro deve haver um eixo norteador, desse 

eixo norteador... eu já falei estas coisas e até na última vez, levei uma 

recomendação do senhor coordenador... 

 

DM5: Eu vou repetir de novo. Nós temos um eixo, o eixo é o que é 

necessário pra formação, é nesse eixo que eu estou pensando, eu estou 

discutindo com base nesse eixo. A DD1 está argumentando o que ela acha 

importante e eu estou dizendo que eu não acho que estas coisas sejam 

importantes. Este é o eixo, pra mim está bem claro. 

DM2: É que na realidade existe um certo conceito, um integrador, foi falado 

no início que as disciplinas deveriam ter um elemento integrador, um 

elemento unificador, que de certa forma nós procurássemos, tanto quanto 

possível, as correlações com as outras disciplinas, com a prática dele, com a 

história dele. Então, eu estou pensando, de que maneira essa Geometria 

Descritiva cumpre esse papel unificador com Álgebra Linear, com Álgebra, 

com Cálculo e com Análise.  
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SE1: O que eu gostaria de comentar é sobre o que nós estamos 

pesquisando. O nosso grupo não está formado pra tentar entender melhor a 

licenciatura? Se nós estamos pensando em licenciatura nós estamos 

pensando em professores que vão trabalhar na sala de aula, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Hoje em dia não se admite mais o professor 

que fique somente na abstração, ele tem que usar linguagens diferenciadas. 

Eu entendo que essa disciplina auxilia a representação, a visualização. Então 

se você está pensando em construir o Bacharelado em Matemática, eu até 

concordo que você não precisaria ter essa Geometria Descritiva, mas num 

curso de Licenciatura em Matemática, pra auxiliar o próprio professor que vai 

pra sala de aula, se ele não consegue desenhar um icosaedro, ele não 

consegue fazer com que os alunos entendam isso. E não só desenhar, ele 

tem que planificar e construir. 

 

DM1: Mas aí você ta dizendo que ele nunca vê aqueles conteúdos eu 

discordo completamente, porque temos esses conteúdos na disciplina de 

Geometria Analítica, Cálculo, em Cálculo D tem conteúdos espaciais. 

 

SE1: Mas é que fica somente na abstração. 

 

DM1: Não, não fica só na abstração. Que abstração? Você acha que nosso 

aluno só vê demonstrações? Alunos da Licenciatura? De jeito nenhum. 

 

SE1: Eu não tenho visto traçados.  

 

DM3: A questão é que o que a gente anda tentado é que no curso de 

Desenho não corra o risco daquilo que corre nos nossos cursos de cálculo, 

exatamente aquilo que a gente corre o risco nos nossos cursos de cálculo, 

que é você ter uma formalização exacerbada e não passar conceitos. De 

repente, a preocupação maior de todo mundo é que você está preocupada 

com uma linguagem do desenho, uma linguagem carregada de conceitos e 

as idéias acabam se perdendo. É por isso que eu fique preocupado, por 
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exemplo, a questão do professor desenhar um icosaedro lá no Ensino 

Fundamental... 

 

SE1: Tira o icosaedro da jogada e põe um octaedro. 

 

DM3: Vamos colocar então o dodecaedro. A professora vai desenhar um 

dodecaedro, será que professor pra fazer isso, ele precisa de toda a 

linguagem e abstração necessárias do Desenho como está sendo colocado? 

Ou a gente pode dar uma ênfase maior no conceito que a gente está 

querendo? Essa eu acho que é a questão. 

 

DM1: Aí eu pergunto: exigiria o desenho do dodecaedro? O que ele faz? 

 

SE1: Com certeza. 

 

DM3: Hoje em dia o cara que quer fazer um dodecaedro, o que a gente 

geralmente vê no Ensino Fundamental e Médio, o cara não desenha, o cara 

vai faz no computador e leva num projetor de vídeo ou numa transparência. 

 

SE1: Eu costumava desenhar, eu costumava trabalhar com desenho. Eu 

costumava desenhar e fazer meus alunos desenharem, o icosaedro não 

porque é muito mais complexo, mas o dodecaedro não só desenhar como 

construir. Para ele poder planificar um dodecaedro ele tem que saber. Como 

você vai ficar imaginando como ele vai ser rebatido no plano, ele vai ter que 

fazer. 

 

DM3: É que quando nós estudamos a gente tinha Desenho Geométrico 

também na escola. Tinha que traçar arco capaz, tinha que fazer essas coisas 

todas. 

 

DD1: Que bom que você lembra dessas coisas! Agradeça a seu professor de 

Desenho Geométrico. 
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DM3: Eu tive isso tudo na escola. Agora, isso com o tempo passou a ter um 

enfoque diferente, escolar inclusive. 

 

SE1: Foi tirado da escola. 

 

DM2: Eu fiz toda a coleção do Ade... Machado, com régua, compasso, 

nanquim e papel vegetal. 

 

DM3: Rs 

 

SE1: Não conte isso. 

 

DM2: É que essas coisas não ajudaram a perceber aquilo que a gente 

percebeu em matemática. 

 

DM3: Pois é, aí é que mostra a linguagem e a formalização pode ficar tão 

exacerbada quanto ficava em Cálculo, dentro do Desenho, porque a ênfase 

fica na linguagem e não no conceito construtivo, é uma coisa muito sutil, de 

repente, se você não tivesse visto toda a parte formal da coisa, poderia ser 

um pouco diferente. 

 

DD1: Uma coisa que eu gostaria de falar, Geometria Descritiva não é um 

método de dupla projeção ortogonal, a gente estuda aqui em matemática 

este método, mas são vários métodos. Geometria Descritiva é o nome dado a 

qualquer sistema que estuda projeções, você tem lá: dupla projeção, 

projeção cortada, topografia usa muito projeção cortada. Pra fazer o desenho 

de uma peça, mostrar em duas dimensões, usamos a projeção isométrica. 

Todos os tipos de projeções tão dentro da Geometria Descritiva, então a 

proposta é não dar tanta ênfase na parte de dupla projeção, não chegar a 

estudar a distância de duas retas reversas que o aluno não vai aplicar tudo 

lá, tem aplicações na Engenharia, isso tem, mas não diretamente no curso.  
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DM5: Mas eu pergunto de novo, na formação do professor em que isso 

colabora. 

 

DM3: Não, tem um monte de coisa que colabora, até pro professor jogar 

xadrez colabora, mas precisamos ver o que... 

 

DM5: Mas o que na formação do professor é fundamental. O que está me 

parecendo é conseguiram me convencer em Física II e os conceitos que você 

está me propondo em Geometria Descritiva não possam ser trabalhados na 

disciplina de... sei lá qual é o nome... Geometria Dinâmica. 

 

DM3: Mas são trabalhados em Geometria. Usando o próprio exemplo que a 

DD1 deu: distância entre retas reversas, isso a gente tem que calcular em 

Geometria Analítica, em Cálculo D também tem que calcular. 

 

SE1: Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão propondo Desenho 

Geométrico I, é isso? 

 

DD3: Nós teríamos que criar estas disciplinas de acordo com a carga horária 

dessa disciplina com Geometria Dinâmica. Envolver os conceitos da 

Geometria Espacial junto com perspectivas é uma questão de carga horária, 

como nós comentamos, essa exploração leva tempo. Então, talvez manter 

Desenho Geométrico com 60 horas, pegar as noções principais, manter uma 

disciplina com uma carga horária maior, no caso Geometria Dinâmica e fazer 

uma outra de Geometria Descritiva, talvez como optativa, caso alguém 

quisesse se aprofundar nessa parte da Geometria Descritiva e tentar então 

trabalhar mais formalmente e explorar um pouco mais. 

 

DM3: Eu via duas disciplinas, eu via uma disciplina nesse cunho da 

Geometria Dinâmica e essa disciplina do cunho da Geometria Dinâmica ela 

dando suporte para aquelas idéias que o DM1 passou. Tem que ter um 

mínimo de espacial, e esse mínimo eu acho que a gente precisa definir. O 

que a gente está entendendo como Geometria Espacial? 
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DM1: Eu acho que o pessoal do Departamento de Desenho poderia escrever 

as ementas dessas duas disciplinas: Desenho Geométrico e Geometria 

Dinâmica. Colocando dentro da Geometria Dinâmica o conteúdo que eu 

havia falado anteriormente e mais uma parte da Geometria Descritiva. Aí a 

gente vê o quanto isso é possível, depois de escrito isso. 

 

DD1: Eu acho que é o contrário, a gente tem que decidir o que a gente 

precisa. 

 

DM3: É eles precisam saber o que nós queremos como matemáticos, é isso 

que eles precisam saber. O que nós, como matemáticos, achamos que 

precisa para passar pra eles. 

 

DM1: Eu acho que já ficou claro, o que a gente precisa é esse conteúdo de 

Desenho Geométrico. 

 

DM3: Sim, mas o espacial? Isso a gente não viu com eles. O que você 

passou está perfeito, eu concordo, mas isso que você passou é basicamente 

Geometria Plana. 

 

DM1: É Geometria Plana. Eu pensei em colocar uma parte de Geometria 

Espacial, mas eu estou pensando que a disciplina é só de 60 horas. 

 

DM3: É, não caberia colocar. Então, nessa de Geometria Dinâmica, o que 

caberia de espacial? O que a gente espera de Geometria Espacial, de 

Descritiva no curso de Matemática?  

 

DM1: Eu acho que Geometria Dinâmica poderia ter aquela proposta que ela 

havia falado no início, de mexer com alguns conceitos que foram abordados 

nessa disciplina que nós faríamos em Elementos de Geometria. Eu 

desconheço quais são os softwares livres e explorar estes conceitos 
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necessários pra licenciatura, tirando toda essa linguagem carregada, que já 

foi observada.  

 

DM3: O que precisa pro professor de matemática? Vamos tentar pensar, 

tentar delimitar. Desculpem, eu vou tentar basear minha fala, e a culpada é a 

Fernanda e você (refere-se ao professor SE1) disso, risos. A Fernanda e 

você são as culpadas, porque, depois da qualificação da Fernanda eu fiquei 

tão invocado com algumas coisas, que eu acabei lendo o livro do Piaget de 

Formação do conceito de espaço na criança. Onde Piaget foi pra buscar 

estas idéias de onde está a gênese dos conceitos espaciais? Na definição 

que Félix Klein dá de espaço topológico, na definição que Félix Klein dá de 

Geometria. E nessa definição que o Félix Klein dá de Geometria a coisa mais 

essencial que ele coloca são as transformações. Então eu vejo que a parte 

de Geometria Espacial, poderia explorar as transformações. Mas aí precisaria 

ver quais as transformações que a gente quer. Sei lá, quais são as 

transformações que a gente quer ver? Rotação, reflexão, translação, 

ampliação, redução, que tipo de transformação que a gente quer ver? Sei lá, 

eu estou vendendo o peixe baseado no que eu li, mas eu acho que é 

razoável a gente partir da mesma premissa que o Félix Klein partiu, pensar 

em alguma coisa com transformação, porque o conceito espacial, como você 

vai aprender o conceito espacial no papel? Pode até ter o computador pra 

girar o negócio, ver, etc., mas como você vai entender que isso é a vista 

superior de um objeto? Como você vai entender que isso é a vista lateral de 

um objeto? É trabalhando com as diversas transformações que você tem. Eu 

acho que daí você explora duas coisas, primeiro o conceito de 

transformação, que vai ser extremamente útil depois, quando você for 

trabalhar com Álgebra Linear e Geometria Analítica, porque o aluno já vai ter 

esta noção intuitiva e lá ele vai algebrizar a noção de, por exemplo, rotação 

com seno, cosseno, aquela coisa toda. Mas a idéia básica, a idéia 

manipulativa, pra introduzir o conceito espacial vem aí. Então o que a gente 

precisa de espacial? Exploração das transformações básicas que você tem 

no espaço e manipulação em cima disso. Não sei se alguém tem outra idéia, 

isso é só uma opinião. 
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DD3: Nós comentamos que não íamos trazer ementa hoje, porque entramos 

com essa idéia da disciplina nova que iríamos discutir primeiro e daí se fosse 

aprovada trabalhar na ementa. Então, quem sabe na próxima reunião a gente 

traga a ementa. 

 

SE1: A gente não pode trazer uma proposta sem saber quais são os 

conteúdos que são ensinados no Ensino Fundamental e Médio atualmente. 

 

DM3: Sem dúvida, isso precisa ter claro. 

 

SE1: Não adianta se você não sabe. Um professor que nunca trabalhou com 

o Ensino Médio ou Ensino Fundamental, dificilmente ele consegue descobrir 

quais são as reais necessidades. O grande drama é que quando o aluno não 

enxerga, não há o que faça ele enxergar, você fala em isométrica, métrica. 

Se ele enxerga o cubo na isométrica, ele fica representado de uma forma 

esquisita. Se o aluno não enxerga, eu não sei como fazer, qualquer leitura 

não ensina. Então a gente faz estas tentativas e o difícil mesmo é do 

tridimensional levar pro bidimensional, essa que é a dificuldade. 

 

DM3: Mas onde mora a dificuldade? 

 

SE1: É na transformação mesmo. 

 

DM3: É a transformação, porque como você vai olhar? A transformação é o 

jeito que você está olhando, essas diferentes maneiras de olhar vão te dar a 

forma do objeto. 

 

SE1: E eu não sei como ajudar o aluno. Eu entendo que o assunto é extenso 

demais, seria o caso da gente começar a cortar gordurinhas, eu acho que 

algumas coisas a gente quer inserir pelo fato de gostar da área, mas eu ainda 

insisto, continuo achando que ou nós passamos a trabalhar com professores 

que são capazes de transitar por linguagens diferentes, ou nós vamos 



 189 

  

 

continuar formando alunos que odeiam matemática porque não conseguiram 

compreender a beleza que ela tem dentro dela. Eu não preciso dizer isso pra 

um aluno da matemática, ele é que tem que perceber isso, e ele só vai 

perceber se eu encontrar um canal de comunicação. Então quando eu falo 

em uma outra linguagem, eu só penso em um canal de comunicação. Ontem 

nós tivemos aula com uma turma de matemática e eu comecei a mexer com 

avaliação, que é o calcanhar de Aquiles. Meu Deus, eu vi provas aqui no 

Departamento de Matemática, questões que dependem da questão anterior: 

“Com o resultado da questão anterior, resolva esta questão.” Se o aluno não 

foi capaz de fazer a questão anterior ele erra automaticamente a de baixo. É 

cômodo para o professor corrigir. Ele não entendeu a linguagem e nós 

continuamos usando a linguagem algébrica, não usamos quase nada a 

linguagem gráfica e quase nada a linguagem oral. Então a questão é: nós 

vamos continuar usando só a linguagem algébrica? Ou nós abrimos as 

linguagens pros alunos, ou nós não temos um canal de comunicação com 

eles. 

 

DM5: Mas a proposta é essa, a proposta desse currículo que a gente está 

trabalhando é essa. 

 

DD1: Eu acho que a gente deveria abordar a parte de Geometria Descritiva, 

perspectivas, é aí que ele aprende a transformar um objeto de 3 dimensões 

para 2 dimensões, isso é uma projeção. 

 

DM5: Bom, isso aí não está com cara de ser uma disciplina... 

 

SE1: Obrigatória? 

 

DM5: Não, não obrigatória, eu sei lá, do curso de matemática, isso está me 

parecendo uma disciplina de prática de ensino.  

 

DD3: Tem que lembrar que em Geometria Dinâmica tem que ser dada a 

parte teórica junto. 
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DM5: Isso pode ser trabalhado em uma disciplina de Projetos Integrados, que 

seria uma disciplina de Prática de Ensino. 

 

DM3: Ou em uma disciplina de Prática de Ensino, em cima do que a Ana 

falou, com conceito do Ensino Fundamental, precisa ter. 

 

DM5: São pontos de vista diferentes, todas as disciplinas são importantes, os 

conceitos são importantes, mas para quem? Para um engenheiro é 

importante, para um professor do Departamento de Desenho é importante, 

então isso tem que ser trabalhado com quem tem esse interesse. Acho que 

dá pra separar bem essas coisas. Deixa eu colocar a primeira proposta: 

Desenho Geométrico com 60 horas no segundo semestre, depois Geometria 

Dinâmica com 60 horas. 

 

DD3: Essa é a minha dúvida, sessenta horas pra abordar também Geometria 

Espacial? 

 

DM1: Desenho Geométrico com 60 horas, mas Geometria Dinâmica vai 

depender do que vocês colocarem no programa e a gente discutir aqui. 

 

DD3: Deixar em aberto esta carga horária pra gente preparar a ementa. 

 

DM1: Aí quando vocês trouxerem toda a proposta a gente discute em cima 

da proposta de vocês o que a gente acha. 

 

DM3: Tenho uma idéia, essa Geometria Dinâmica vai ter horas práticas, 

então essas horas práticas contam créditos, então uma disciplina de 90 

horas, quantos créditos seriam? Depende das horas teóricas, né? 

 

DM5: Depende das horas teóricas. Então se você colocar sessenta teóricas e 

trinta práticas, as sessenta teóricas quatro créditos, as trinta práticas, divide 

por dois, é metade, é um crédito. 
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DM3: Isso é uma bobagem, porque tem disciplinas práticas que demandam 

até mais de um professor, e é muito mais complicado você dar uma aula em 

um laboratório de computação. A gente poderia pensar em uma disciplina de 

quatro créditos contando horas teóricas e práticas. 

 

DD3: Acho que é melhor deixar a carga horária aberta. 

 

DM5: Acho que é importante em Desenho Geométrico colocar questões 

fundamentais pro cara trabalhar, pra depois ir bem em Elementos de 

Geometria, em Geometria Dinâmica. 

 

DM3: Quais são os conceitos fundamentais? É aquilo que o DM1 passou? 

 

DM1: É mais precisa ser trabalhado, Elementos de Geometria fica com o 

Departamento de Matemática. 

 

SE1: Isso foi decidido já? Já foi votado? 

 

DM5: Não, não foi votado ainda, mas nós já estamos discutindo e a 

discussão está caminhando para esse consenso.  

 

DD3: É que na verdade, no caso de Elementos foi discutido que ambas são 

válidas, as abordagens são válidas. 

 

DM1: Difere mais na parte pedagógica que nos conteúdos. Eu não sei se 

devo escrever a ementa de novo. 

 

Em consulta a fita número 43 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DM3: Eu acho que até seria interessante, precisaria ver onde estas 

disciplinas se encaixariam, uma antes da outra, juntas, não sei. 
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DD1: Perguntar pro Alexandre, quantas horas precisaria ser cortada, da 

disciplina de Física, e outras, porque hoje a gente tem 120 horas... 

 

DM5: O importante não é cortar, o importante é que as coisas fiquem 

justificadas. Se vocês propuserem duas disciplinas, uma de 60, outra de 90 

ou as duas de 60, o importante é que as coisas fiquem bem justificadas, bem 

claras, não tem porque questionar. Se para as coisas ficarem bem feitas são 

necessárias 180 horas, serão 180 horas, mesmo que o nosso curso fique 

maior do que se espera que seja. Se tiver que ficar as 4 Físicas para ser um 

curso bom, ficará as quatro Físicas. Tem que ficar tudo justificado, tudo está 

bem justificado. O importante não é diminuir o número de horas, o importante 

é que as coisas estejam bem justificadas, por isso que a gente ficou umas 

três semanas estudando Cálculo, discutindo o que era importante. Isso a 

gente fez com Cálculo, com Álgebra Linear, Geometria Analítica, a 

importância, a carga horária, quanto de carga horária é necessária pra 

trabalhar bem esses conteúdos, é o que a gente está fazendo agora com a 

Geometria. Nada pessoal, pensando na formação final do cara e sem fechar 

portas. 

 

DM3: Só para eu entender, então teria uma disciplina de Geometria 

Dinâmica, uma Disciplina de Elementos de Geometria e a outra seria de 

Desenho Geométrico. 

 

DD1: Geometria Dinâmica englobando conceitos de Geometria Plana e 

Geometria Espacial. 

 

DM3: Quais conceitos de Geometria Espacial seriam abordados? 

 

DD1: A gente vai trazer pra semana que vem uma proposta e discutir.  
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DM3: DM5, essas disciplinas de Desenho Geométrico e Elementos de 

Geometria a gente já viu o que tem em comum, se está havendo 

superposição ou não está? 

 

DM5: O programa continua o mesmo, desenho é ferramenta pra Elementos. 

 

 

14ª REUNIÃO – 05/10/2004. 

 

Em consulta a fita número 44 lado A, encontram-se os seguintes 

comentários: 

 

DD1: Nossa proposta é a seguinte para a disciplina de Geometria Dinâmica: 

a ementa é Geometria Plana e Espacial por meio computacional. Para esta 

apresentação eu usei o Cabri, mas, vão ser usados outros programas como o 

Cinderela, o Sketchpad, o Régua e Compasso, existem outros que também 

vão ser explorados. A nossa proposta é que a disciplina de Geometria 

Dinâmica tenha 60 horas, com duas horas práticas e duas horas teóricas. A 

outra disciplina é Desenho Geométrico I, que vai desde construções 

fundamentais, lugares geométricos, construções de triângulos e 

quadriláteros, áreas, tangência e concordância. A disciplina de Desenho 

Geométrico II ficaria como optativa, o conteúdo seria cônicas, homologia e 

semelhanças, geometria axial, rotação, translação e reflexão. 

 

DM3: O que é essa parte de concordância? 

 

DD1: É a parte de tangência. Imagine que eu queira concordar estas duas 

retas por meio de um arco de circunferência. 

 

Muito difícil de ouvir..., tentar conseguir o roteiro da apresentação. 
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DM1: Nessa última parte que você falou, eu fiquei bastante curiosa pra saber 

como seria a disciplina pra explorar essa parte da Geometria Hiperbólica e 

Esférica. Porque lá envolve a trigonometria esférica, envolve... ele vê que 

uma série de conceitos que ele usava no plano cai por terra. 

 

DD1: A gente pode usar o programa Cinderela.  

 

DM1: Talvez fosse mais interessante porque ele vai rever exatamente os 

conceitos do plano que não valem mais. Uma coisa interessante que eu 

lembrei agora, uma amiga minha passou toda a graduação trabalhando com 

dobradura, e tem um curso que o pessoal da USP dá, não é uma disciplina 

regular de dobradura. Tem toda a parte axiomática, já fizeram toda a parte 

axiomática do curso. 

 

SE1: Pensamos em trazer um especialista nessa área pra trabalhar com os 

nossos alunos, mas ele não tem mestrado ou doutorado. 

 

DM1: Essa mossa trabalhou comigo, tem mestrado e doutorado e ofereceu 

um curso no CAEM, na USP. Ela também deu um curso pros professores da 

rede pública lá no CAEM. 

 

DD1: Essa é a proposta. 

 

DM1: Eu gostei muito da proposta, eu só não sei se a disciplina de Elementos 

realmente deveria ser mesmo no início, no mesmo semestre. Acho que eu 

contei na reunião passada que eu fiz uma experiência com os alunos de 

Álgebra, e os alunos me falaram que preferiam ver todas as demonstrações 

antes, porque eu resolvi fazer toda a parte técnica e depois disso eu comecei 

a dar as demonstrações de tudo o que eu tinha falado. Eles falaram que 

começaram a entender melhor a se sentir mais a vontade depois que viram 

demonstrado. Lembram de quando eu fiz a proposta de Elementos, era 

exatamente explorar essa curiosidade, então não vejo o porquê dela não ficar 

primeiro. Então antes mesmo de dar aquelas demonstrações por congruência 
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que muitas vezes o aluno, em vários ambientes diz que está vendo que é 

tudo igual. Trabalhar uma série de problemas que o induzem ao erro, pra ele 

ver que tem que ter uma linguagem independente pra poder... Eu não vejo 

nenhum problema da disciplina Elementos ver antes de Geometria Dinâmica. 

 

DM7: Mas a gente cai no problema de deixar as coisas pra demonstrar 

depois e daí a disciplina vai ficar muito chata: “coisa chata, a professora já 

deu a justificativa, eu já entendi, porque eu tenho que ficar agora 

demonstrando”. Quer dizer, a demonstração tem a ver com a Matemática. 

 

DM1: Apesar dos alunos dizerem isso eu continuo achando que eu tenho que 

explorar a parte técnica da sala de aula, eles me pediram para fazer as aulas 

assim: desde a semana retrasada, eu comecei a fazer a demonstrações e eu 

lembro que quando eu dei as demonstrações logo depois de ter explorado a 

técnica, eu via muito mais conforto de eles sentados na cadeira do que o 

contrário. Por quê? Porque eu estou demonstrando uma coisa agora que eu 

não desenvolvi a intuição. Então quando eu comecei a demonstrar, formalizar 

coisas que eu já tinha desenvolvido a intuição, fica muito mais confortável 

você falar daquela demonstração.  

 

SE1: Acho que eu não entendi. Você sempre deu a demonstração e depois 

foi pra técnica e agora você inverteu? 

 

DM1: Isso, mas eles preferem, eles disseram que preferiam que eu desse 

primeiro a demonstração e depois a técnica. Eu acho que não, eu os senti 

muito mais confortáveis quando eu dei as demonstrações do que agora que 

eu comecei a fazer de novo como eu fazia antes, porque eles pediram. 

Primeiro a demonstração, depois a técnica das coisas. Então eu estou 

achando que a disciplina de Elementos, como dentro da proposta que a 

gente fez dá a explorar muito a intuição, então acho que não tem nenhum 

problema, é melhor que ela venha antes. Você discorda DM6? 

 

DM6: Discordo... (não dá pra ouvir a argumentação) 
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Passam a discutir sobre a periodização das disciplinas e decidem que 

Elementos de Geometria passará a ser ministrada por professores de 

Departamento de Matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivo ampliar as compreensões acerca das 

concepções de Geometria de mestres formadores de professores de 

Matemática em um curso de Licenciatura em Matemática. Para tanto, foram 

analisadas transcrições e atas de reuniões, cujo objetivo era a discussão 

sobre a reforma curricular do curso considerado. 

Como se pôde observar no primeiro capítulo, investigações sobre 

concepções de professores podem ser abordadas de diversos modos e com 

objetivos diferentes, aqui trata-se de uma apropriação do que foi denominado 

de “método indireto”. 

 Em Educação Matemática, pesquisas que versam sobre problemas 

enfrentados pelo ensino da Geometria são freqüentes em diferentes épocas. 

Resta saber se os resultados obtidos por meio dessas pesquisas são 

apreciados pelos responsáveis quanto à elaboração curricular de cursos de 

Licenciatura em Matemática. Desta forma, essa pesquisa tem a pretensão de 

ser instrumento que propicie reflexões sobre aspectos a serem 

contemplados, quando da formação em Geometria de professores de 

Matemática, uma vez que estuda o processo de reformulação curricular, no 

que tange à Geometria. Para tanto, é de extrema importância desvelar e 

compreender concepções de Geometria de professores do curso de 

Licenciatura em Matemática.  

 O estudo sobre pesquisas em Educação Matemática que tratam de 

concepções, além de apresentar características dos trabalhos que investigam 
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esse tema, auxiliou na delimitação do problema de pesquisa e na abordagem 

metodológica, alertando para as especificidades desse tipo de pesquisa. 

 A caracterização dos professores sujeitos dessa pesquisa e dos 

departamentos aos quais pertencem auxiliou na compreensão dos dados. A 

fonte de dados utilizada, reuniões e atas da reformulação curricular do curso 

de Matemática da UFPR – difere das utilizadas nos trabalhos estudados, uma 

vez que não há integração do pesquisador com os sujeitos da pesquisa.  

O material utilizado na investigação de concepções sobre Geometria, 

foram as atas e a gravação de áudio das reuniões para reformulação 

curricular. Após estudo dos registros em ata e da transcrição dos diálogos, 

foram criadas categorias de acordo com os assuntos discutidos. 

Evidencia-se nos diálogos, a preocupação com um encaminhamento 

adequado para a disciplina Elementos de Geometria, desvelando a 

preocupação de alguns professores com características históricas da 

Geometria e a importância que essas podem ter no seu ensino.  Tais 

professores defendem que o ensino de Geometria deve ser feito de modo 

investigativo, assim como essa ciência foi construída, ou descoberta.   

Gerdes, em seu livro Sobre o despertar do pensamento Geométrico, 

utiliza diversos autores para falar sobre o surgimento da Geometria. 

Apresentando as idéias de J. Coolidge33, afirma:  

Qualquer que seja a nossa definição de Homo sapiens, ele deve ter tido 
algumas idéias geométricas, de fato, a geometria existiria, mesmo se não 
tivesse havido Homines sapientes nenhum. Para Coolidge a geometria 
existe fora do Homem e da sua atividade. A geometria é eterna. (1992, 
p.14) 

Aqui, se apresenta uma visão de uma geometria independente da 

criação humana. 

Gerdes cita dois autores que falam sobre o surgimento da Geometria. 

Usando L. Blumenthal34, afirma que a Geometria surgiu como ciência logo 

que ela se tornou dedutiva, ainda na antiguidade grega, mas insinua que tal 

fato pode ter ocorrido anteriormente, se considerarmos que uma indução 

                                                 
33 COOLIDGE, J. A history of geometrical methods. New York, ([1940] 1963). 
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pressupõe uma dedução. Com base em H. Freudenthal, comenta que tal 

ciência não começou ao “formular definições e teoremas, mas sim, ao 

organizar experiências espaciais que conduzem à proposições e definições.” 

(1992, p.15). 

Seria ingênuo simplesmente colocar lado a lado os comentários de 

geômetras e pesquisadores, com os diálogos aqui apresentados, de maneira 

a compararmos as concepções. Por outro lado, é curioso perceber que muito 

dos debates sobre questões acerca da natureza da Geometria, das 

demonstrações e seu formalismo, refletem-se nas discussões. 

É importante ressaltar que o questionamento sobre que aspectos são 

priorizados ao se ensinar Geometria no curso de Licenciatura em Matemática 

divide os professores em grupos distintos. Por meio dos diálogos, pode-se 

perceber que a argumentação feita por cada professor ao discutir sobre o 

modo ideal para abordar conteúdos de Geometria, tem relação direta com a 

formação que teve. Esse fato é corroborado no artigo de Ponte (1992), já 

comentado nesse trabalho. 

Visando a integração da Geometria com outras áreas da Matemática, 

a argumentação de alguns professores se restringe muitas vezes ao seu 

aspecto utilitário: uma sub-área da Matemática que pode ser útil à Álgebra ou 

Cálculo. Dessa forma, fica estabelecido um caminho somente de ida em 

relação à integração da Geometria com outras áreas da Matemática. 

Curiosamente o caminho contrário, ou seja, o de utilizar raciocínios 

geométricos em outras disciplinas não é ressaltado nessas discussões. Além 

disso, chama atenção, o fato de não ter sido verbalizado uma maior 

preocupação, por parte de vários professores, a respeito da integração 

pedagógica dos conteúdos vistos na graduação e o modo de abordá-los no 

Ensino Fundamental ou Médio. 

Aos professores que possuem formação em Matemática Pura35, Davis 

e Hersh, no livro: A Experiência Matemática, chamam de “matemático ideal” e 

                                                                                                                                            
34 BLUMENTHAL, L. A modern view of geometry. San Francisco, 1961. 
35 Diz-se que a atividade matemática é pura quando um corpo da Matemática é utilizado ou 
ligado a outro corpo da Matemática. Quando determinada atividade Matemática é utilizada 
em outra área, esta é denominada aplicada. 
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os caracterizam. Abaixo um fragmento da caracterização feita por esses 

autores: 

Deposita sua fé na demonstração rigorosa; acredita que a diferença entre 
uma demonstração correcta e uma demonstração incorrecta é 
inconfundível e decisiva. A pior condenação que consegue imaginar é 
dizer de um estudante: “Ele nem sabe o que é uma demonstração.” É, 
porém incapaz de oferecer uma explicação coerente sobre o que significa 
rigor, ou sobre o que torna rigorosa uma demonstração. (1995, p. 49) 

Na pesquisa realizada por Rolkouski (2002), o pesquisador já 

demonstrava preocupação sobre o modo como as demonstrações eram 

trabalhadas no curso de Licenciatura em Matemática da UFPR. Algo 

preocupante é o nível de formalismo que caracteriza uma demonstração em 

Geometria, ou seja, o interesse maior não é com a compreensão do aluno, 

mas sim, com o rigor matemático e a utilização de ferramentas “adequadas”. 

Quando Alexandrov36, citado por Gerdes fala que Geometria é uma 

“ciência matemática com a sua coesão lógica – demonstrar proposições e 

abstrair do seu conteúdo inicial o objeto considerado” (1992, p.18), indica sua 

concepção de demonstração em Geometria.  

Demonstrações em Geometria podem ser realizadas tendo como 

ponto de partida, observações visuais construtíveis. Para Cifuentes (2005), a 

visualização é um  

mecanismo de expressão de uma linguagem visual. Visualizar é ser capaz 
de formular imagens mentais e está no início de todo processo de 
abstração.[...] A visualização é um processo de singularização ou 
exemplificação, mantendo a universalidade. Como dizíamos antes, a 
visualização permite “ver” mais padrões do que objetos. (p.55-72) 

 

Sobre os instrumentos utilizados no ensino de Geometria, os diálogos 

evidenciam que podem atuar com objetivos diferentes. Sobre os instrumentos 

tradicionais de desenho – régua, compasso e esquadros – verifica-se que se 

restringem às construções para facilitar a visualização. Já os softwares de 

Geometria Dinâmica, podem ser bem mais explorados. Por meio dos 

                                                 
36 ALEXANDROV, A. Mathematik und Dialetik, Matematiker uber die Mathemakit. Berlin, 
1974. p.47-63. 
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diálogos, verifica-se que os professores defendem diferentes teorias para a 

utilização de recursos computacionais. Para alguns professores, os softwares 

aparecem como facilitadores, substituindo os desenhos ou construções que 

eram feitos manualmente. Outros professores, por meio da sugestão de 

atividades, demonstram que os softwares podem ser os agentes do processo 

de aprendizagem, isto é, os recursos computacionais passam a ser 

ferramentas de mediação entre o conteúdo e o aprendizado, produzindo 

conhecimento qualitativamente diferente. Este modo de utilização do 

computador é o que Tikhomirov (1981) chama de Teoria da Reorganização 

do Pensamento. 

Procurou-se, nestas considerações, apresentar compreensões sobre 

as concepções de Geometria explicitadas por esta pesquisa. Acredita-se que 

este trabalho se insere no panorama das pesquisas em Educação 

Matemática que tratam de concepções, apresentando uma abordagem 

metodológica diferenciada, uma vez que, não existe nenhum tipo de 

interferência da pesquisadora na produção do material passível de análise. 

Espera-se que a conclusão desse trabalho traga aos seus leitores 

novas compreensões acerca de objeto tão fluido, seja qual forem as 

concepções que formadores de professores de Matemática possuem acerca 

de Geometria e de como ensiná-la. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS ATUALMENTE OFERTADAS PELO 

DEPARTAMENTO DE DESENHO AO CURSO DE MATEMÁTICA 

 

DISCIPLINA EMENTA 

Perspectiva 
Carga horária: 60h  
 
 

Noções de perspectiva. Perspectiva paralela. Perspectiva cônica. 
Processos de construção em perspectiva. Representação de objetos 
inclinados em perspectiva cônica. Pontos medidores e pontos de 
fuga reduzidos. Sombras. Aplicações computacionais da perspectiva. 

Geometria 
Descritiva I  
Carga horária: 60h 
 

Operações fundamentais do desenho projetivo. Conceito de 
projeções. O método das duplas projeções ortogonais. 
Representação dos elementos fundamentais (ponto, reta e plano). 
Condições de paralelismo e perpendicularidade entre retas e planos. 
Processos descritivos. Representação de sólidos. Planificação. 
Problemas métricos e problemas de posição. 

Geometria 
Descritiva II  
Carga horária: 60h 
 

Em dupla projeção ortogonal: Representação de poliedros regulares 
e corpos redondos. Representação de seções planas nos sólidos. 
Interseção de reta com sólidos. Interseção de sólidos. Projeções 
cotadas. 

Desenho 
Geométrico II  
Carga horária: 60h 
 

Tangência. Problema de Apolônio. Cônicas. Aplicação do conceito 
de tangência na resolução de problemas de cônicas. Problemas 
clássicos das cônicas. Reciprocidade polar. Transformações 
geométricas: homologia, simetria pontual, simetria axial, translação, 
rotação e inversão. Aplicação computacional de conceitos da 
geometria através da geometria dinâmica. 
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ANEXO 2 – EMENTAS DAS DISCIPLINAS RELACIONADAS A GEOMETRIA, 

ATUALMENTE OFERTADAS PELO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA.  

 

DISCIPLINA EMENTA  

Geometria Dinâmica  
Carga horária: 60h  
 

Geometria plana. Congruência e semelhança de triângulos e 
quadriláteros. Lugares geométricos e segmentos proporcionais. 
Paralelismo e perpendicularidade. Circunferência: ângulos, relações 
métricas, divisão e retificação. Áreas. Geometria espacial métrica e 
de posição.  

Desenho  
Geométrico I 
Carga horária: 60h 
 

Postulados do desenho geométrico. Congruência e semelhança de 
triângulos. Lugares geométricos. Relações métricas nos segmentos. 
Teorema de Thales. Teorema de Pitágoras, Média Geométrica. 
Segmento Áureo. Relações métricas na circunferência. Construção 
de triângulos e quadriláteros. Pontos notáveis de um triângulo. 
Retificação e retificação de segmentos de arcos e de circunferência. 
Divisão da circunferência por métodos exatos e aproximados. 
Polígonos estrelados. Ampliação e redução de figuras. Homotetia e 
equivalência de áreas. Divisão de áreas. Tangência e concordância. 
Aplicações computacionais de conceitos geométricos através da 
geometria dinâmica.  

Geometria no 
Ensino  
Carga horária: 60h 
 

Desenvolvimento e elaboração de projetos na área de Geometria. 
Aplicação e Execução de projetos de ensino na área de Educação 
Matemática através de recursos de Geometria Descritiva e Desenho 
Geométrico.  

Geometria Analítica  
Carga horária: 90h 
 
 

Retas e pontos no plano com coordenadas cartesianas. Vetores no 
plano e no espaço. Retas e planos no espaço com coordenadas 
cartesianas. Translação e rotação de eixos. Curvas no plano. 
Superfícies. Outros sistemas de coordenadas.  

Fundamentos de 
Geometria  
Carga horária: 60h 
 

Axiomas da Geometria Euclidiana: da incidência e ordem, da 
medição de segmentos e ângulos e das paralelas. Congruência em 
triângulos. O teorema do ângulo externo e suas conseqüências. A 
desigualdade triangular. Semelhança de triângulos. O teorema de 
Pitágoras. Áreas de figuras planas.  

Geometrias 
Euclidianas e 
NãoEuclidianas  
Carga horária: 60h 
 

O Plano Euclidiano e seu grupo de isometrias. Transformações Afins 
no plano Euclidiano, geometria afim e congruências de triângulos. 
Grupos finitos de isometrias, órbitas e estabilizadores, polígonos 
regulares. Geometria Esférica e grupos de isometrias da esfera. 
Geometria Hiperbólica, isometrias hiperbólicas e sua classificação.  

 

 

 

 


