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RESUMO 
 

Este trabalho objetiva compreender como o vocabulário específico da linguagem matemática – 

o vocabulário matemático – está presente no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas 

estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Constitui-se 

como uma pesquisa de natureza qualitativa que se configura como um estudo de caso e busca 

responder a seguinte questão: como o vocabulário matemático está presente no ensino e 

aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos 

finais do Ensino Fundamental? Dada a relevância do vocabulário matemático para a Geometria, 

essa pesquisa se justifica diante da necessidade de investigar como o vocabulário matemático 

está presente no ensino e aprendizagem de Geometria e da falta de iniciativas científicas no 

contexto escolar de Vianópolis-GO. Com o suporte de referenciais teóricos que tratam sobre a 

linguagem matemática e o vocabulário matemático, bem como do documento curricular em 

vigência na rede estadual de educação de Goiás em 2019 – o Currículo Referência – a pesquisa 

de campo foi realizada nas duas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos 

finais do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas com os professores de Matemática e de grupos focais com uma amostra dos 

alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. A sistematização e análise dos dados coletados foi 

realizada por meio da análise de conteúdo, de onde emergiram três categorias de análise: o 

ensino e aprendizagem de Geometria, o vocabulário matemático na aprendizagem de Geometria 

e o vocabulário matemático no ensino de Geometria. As considerações dos professores 

revelaram desafios e limitações do ensino de Geometria que questionaram a presença do 

vocabulário matemático nesse contexto de ensino, já que, até mesmo, a abordagem do 

conhecimento geométrico na disciplina de Matemática é incerta. A escassez de oportunidades 

para os alunos se expressarem, com o professor e entre si, também indicaram que a 

aprendizagem geométrica enfrenta obstáculos que não favorecem a presença do vocabulário 

matemático. Além disso, as dificuldades dos alunos em compreender e utilizar os termos 

geométricos para se expressarem indicaram uma frágil presença do vocabulário matemático na 

aprendizagem de Geometria, que parece se arrastar ao longo dos anos e níveis escolares. No 

ensino de Geometria, percebe-se que o vocabulário matemático encontra-se presente nos 

discursos dos professores, mas que estes precisam reconhecer que o vocabulário matemático 

não é trivial para os estudantes e que suas práticas de ensino carecem de uma abordagem 

específica dos textos matemáticos e, consequentemente, do vocabulário especializado da 

Geometria. Ainda que tenham sido identificadas ações pedagógicas que contemplam o 

vocabulário específico da Geometria, fortalecendo a presença dos termos geométricos no 

ensino, observa-se que tais estratégias precisam ser realizadas com mais frequência na 

abordagem de Geometria, possibilitando o envolvimento de todos os alunos e se fazendo 

presente na prática de ensino de todos os professores do contexto investigado. A partir disso, 

conclui-se que o vocabulário matemático está pouco presente na aprendizagem geométrica, 

enquanto no ensino, encontra-se mais no discurso dos professores do que em suas práticas 

pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Linguagem matemática. Vocabulário matemático. Ensino de Geometria. 

Aprendizagem de Geometria. Anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

This work aims to understand how the specific vocabulary of the mathematical language - the 

mathematical vocabulary - is present in the teaching and learning of Geometry of the state 

schools of Vianópolis-GO, which offer the final years of Elementary School. It is constituted 

as a qualitative research that is configured as a case study and seeks to answer the following 

question: how the mathematical vocabulary is present in the teaching and learning of Geometry 

of the state schools of Vianópolis-GO, which offer the final years of the Elementary School? 

Given the relevance of the mathematical vocabulary for Geometry, this research is justified in 

view of the need to investigate how the mathematical vocabulary is present in the teaching and 

learning of Geometry and the lack of scientific initiatives in the school context of Vianópolis-

GO. With the support of theoretical references that deal with mathematical language and 

mathematical vocabulary, as well as the curricular document in force in the state education 

network of Goiás in 2019 - the Reference Curriculum - the field research was carried out in the 

two state schools of Vianópolis-GO, which offer the final years of elementary school. Data 

were collected through semi-structured interviews with mathematics teachers and focus groups 

with a sample of students in the sixth, seventh, eighth and ninth grades. The systematization 

and analysis of the collected data was carried out through content analysis, from which three 

categories of analysis emerged: the teaching and learning of Geometry, the mathematical 

vocabulary in the learning of Geometry and the mathematical vocabulary in the teaching of 

Geometry. The teachers' considerations revealed challenges and limitations in the teaching of 

Geometry that questioned the presence of the mathematical vocabulary in this teaching context, 

since even the approach to geometric knowledge in the subject of Mathematics is uncertain. 

The scarcity of opportunities for students to express themselves, with the teacher and with each 

other, also indicated that Geometric learning faces obstacles that do not favor the presence of 

mathematical vocabulary. In addition, the students' difficulties in understanding and using 

geometric terms to express themselves indicated a fragile presence of the mathematical 

vocabulary in the learning of Geometry, which seems to drag on through the years and school 

levels. In the teaching of Geometry, it is clear that the mathematical vocabulary is present in 

the speeches of the teachers, but that they need to recognize that the mathematical vocabulary 

is not trivial for students and that their teaching practices lack a specific approach to 

mathematical texts and, consequently, the specialized vocabulary of Geometry. Although 

pedagogical actions have been identified that contemplate the specific vocabulary of Geometry, 

strengthening the presence of geometric terms in teaching, it is observed that such strategies 

need to be carried out more frequently in the approach of Geometry, allowing the involvement 

of all students and being present in the teaching practice of all teachers in the investigated 

context. From this, it is concluded that the mathematical vocabulary is little present in geometric 

learning, while in teaching, it is found more in the speech of teachers than in their pedagogical 

practices. 

 

Keywords: Mathematical language. Mathematical vocabulary. Geometry teaching. Geometry 

learning. Final years of Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a introdução deste relatório de pesquisa, primeiramente apresento a minha 

trajetória formativa, as considerações iniciais da pesquisa e a revisão bibliográfica realizada 

acerca do tema dessa investigação.  

 

O CAMINHO PERCORRIDO ATÉ AQUI 

 

Como o tema que norteia a construção desta pesquisa está relacionado de forma 

intrínseca à minha trajetória escolar, acadêmica e também profissional, primeiramente faço um 

breve relato dos eventos que delinearam o caminho que percorri até chegar à elaboração deste 

relatório. 

Sou oriunda de Vianópolis, uma pequena cidade do interior do estado de Goiás, situada 

a pouco mais de 90 km de Goiânia e que possui, em média, 13 mil habitantes. Nas escolas 

públicas dessa cidade, cursei todos os anos da educação básica e, mais tarde, atuei como 

estagiária do curso de Licenciatura em Matemática. Também tive contato com muitos alunos 

dessas escolas por meio de aulas de reforço, que ministrei durante alguns anos. Atualmente, sou 

professora de Matemática em uma dessas escolas, que oferece os anos finais do Ensino 

Fundamental. Dessa forma, as escolas vianopolinas possuem uma relação muito próxima com 

a minha formação, tendo me proporcionado experiências que me levaram à curiosidade 

epistemológica, resultando nessa pesquisa. 

Na maior parte do Ensino Fundamental, que cursei em duas dessas escolas, me recordo 

que predominava um modelo de ensino rígido que trouxe dificuldades de aprendizagem que me 

marcaram bastante. Nesse modelo, o professor detinha a fala na maior parte do tempo e matinha 

a disciplina da turma com muito rigor e severidade. Assim, havia poucas oportunidades de os 

alunos expressarem-se e, mesmo quando havia, nos sentíamos intimidados por temer o erro e a 

repreensão.  

Na disciplina de Matemática, esse modelo de ensino contribuiu muito para intensificar 

as minhas dificuldades, pois eu tinha receio até mesmo de fazer questionamentos ao professor 

para sanar dúvidas. Assim, minha aprendizagem muitas vezes se baseava em memorizações dos 

procedimentos ensinados pelos professores para resolver os exercícios que seriam cobrados nas 

avaliações, sem compreender os conceitos matemáticos. No entanto, já nessa época eu tinha 
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consciência de que essas memorizações não faziam sentido, pois percebia que “sabia” os 

conteúdos somente até o momento das avaliações, depois a maioria era esquecida.  

Em relação à Matemática, esse cenário começou a mudar no final do Ensino 

Fundamental e durante o Ensino Médio, quando tive aulas que não seguiam esse padrão tão 

rígido. Dessa maneira, os professores de Matemática que tive nesse período anos lecionavam a 

disciplina de uma forma mais dialogada, com oportunidades de os alunos expressarem-se 

naturalmente. Esse modo de ensinar Matemática contribuiu positivamente para a minha 

aprendizagem, pois percebo que a possibilidade de me expressar nas aulas ajudou-me a 

compreender melhor os conceitos matemáticos. Uma evidência disso é que, nessa época, 

comecei até a auxiliar meus colegas em suas dificuldades em Matemática, tanto no momento 

das aulas como também fora do horário escolar.  

Esse contexto vivido, enquanto aluna da educação básica, começou a fazer com que eu 

percebesse a importância da comunicação para a aprendizagem da Matemática. Notava que 

falar sobre os conteúdos matemáticos  ajudava-me  a compreendê-los melhor e, assim, passei a 

gostar de auxiliar os meus colegas, pois percebia que explicar os conteúdos para outras pessoas 

me ajudava também a aprendê-los. Essas experiências contribuíram para que eu adquirisse 

gosto pelo ato de ensinar Matemática e, no final do Ensino Médio, decidi que gostaria de ter a 

docência em Matemática como profissão. Desse modo, em 2014, ingressei no curso noturno de 

Licenciatura em Matemática da PUC Goiás como bolsista do ProUni. 

Durante os quatro anos de formação acadêmica, continuei residindo em Vianópolis e, 

antes de ir para a universidade em Goiânia no final da tarde, eu ministrava aulas de reforço de 

Matemática durante o dia. Por meio dessas primeiras experiências com alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, pude observar que as dificuldades apresentadas por eles na 

disciplina de Matemática estavam muito relacionadas à compreensão dos enunciados dos 

exercícios e dos problemas matemáticos. Além disso, percebia as dificuldades que esses alunos 

tinham em se expressar sobre os conteúdos estudados, tanto oralmente quanto por escrito. 

Assim, eu observava que tais dificuldades provocavam uma dependência extrema dos alunos 

em relação ao professor e, também, uma aprendizagem baseada em memorizações sem sentido, 

muito semelhante a que eu mesma havia vivenciado enquanto estudante da educação básica. 

Em 2015, ingressei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), quando por três anos pude atuar nos anos finais do Ensino Fundamental do Colégio 

de Aplicação do Instituto de Educação de Goiás, localizado em Goiânia. Eu acompanhava as 

aulas de Matemática de uma professora observando o processo de ensino e aprendizagem, 

auxiliava os alunos em suas dificuldades, desenvolvia materiais e atividades para auxiliar o 
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ensino da Matemática e também ministrava aulas sob a supervisão e auxílio da professora 

regente. Nesse contexto do PIBID, muitas experiências vivenciadas foram ao encontro das 

características observadas nas minhas aulas de reforço de Matemática em Vianópolis, inclusive 

em relação às dificuldades dos alunos com a disciplina. 

No entanto, foi no PIBID que começaram a me chamar a atenção as características da 

linguagem adotada tanto pelos alunos quanto pela professora. Notava que os alunos 

apresentavam algumas dificuldades em relação às palavras específicas da linguagem 

Matemática que eram ditas pela professora e também trazidas em materiais, como o livro 

didático. Esse vocabulário da Matemática parecia estar muito distante da realidade e da 

compreensão deles.  

Além disso, a despeito de a professora se expressar utilizando esse vocabulário e 

empregá-lo nos enunciados dos exercícios e dos problemas que eram propostos aos alunos, no 

ensino da Matemática, eu não conseguia identificar momentos em que o vocabulário 

matemático fosse abordado com ênfase pela professora. Diante disso, comecei a perceber a 

relação do vocabulário específico da Matemática, ou seja, do vocabulário matemático com as 

dificuldades dos alunos em compreender os enunciados, e também de se expressarem sobre os 

conteúdos matemáticos. 

No PIBID, passei a perceber que o vocabulário matemático está estreitamente 

relacionado à comunicação em sala de aula, pois a comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática necessita das palavras específicas da linguagem matemática. No 

entanto, eu notava que, embora o modelo de ensino da professora não fosse tão rígido como 

aquele que vivenciei como aluna do Ensino Fundamental, as aulas de Matemática continuavam 

sendo espaços onde a professora falava muito e os alunos falavam pouco. Um exemplo disso 

era a exigência de silêncio dos alunos em quase todos os momentos da aula. A partir disso, 

percebia que essa falta de comunicação dos alunos também colaborava para que eles tivessem 

dificuldades diante do vocabulário matemático, pois geralmente não desenvolviam a 

comunicação que necessitava desse repertório. 

Além disso, como muitas atividades que desenvolvi com os alunos no PIBID foram 

abordando conteúdos de Geometria, o vocabulário matemático usado nas aulas de Geometria 

começou a me chamar atenção especial. Apesar de os conteúdos de Geometria estarem muito 

ligados à visualização e percepção, o que poderia facilitar a aprendizagem, notava que o 

entendimento dos conceitos geométricos era dificultado pelos entraves dos alunos diante das 

palavras que os designavam. Tais dificuldades dos alunos consistiam tanto em compreender, 

como em se expressar utilizando essas palavras. Na função de docente, comecei a perceber que 
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ensinar os termos do vocabulário matemático para os alunos também é um desafio para o 

professor, mas que não ensinar as palavras específicas da Matemática dificulta ainda mais a 

aprendizagem de Geometria. 

A partir de 2016, nos momentos de prática dos quatro estágios supervisionados da 

graduação em Licenciatura em Matemática que realizei em escolas de Ensino Médio (uma de 

Vianópolis e outra de Goiânia), pude perceber novamente as dificuldades dos alunos em 

compreender os textos que constituíam os enunciados das questões e dos problemas 

matemáticos. Em virtude dessas observações, a partir do estágio supervisionado II elaborei um 

projeto de intervenção pedagógica sobre o papel da leitura, da escrita e da interpretação de texto 

no ensino da Matemática. Após a elaboração, esse projeto foi desenvolvido em sala de aula no 

estágio supervisionado IV. 

O desenvolvimento desse projeto ocorreu no primeiro semestre de 2017 em uma turma 

de terceiro ano do ensino médio, por meio de atividades que objetivavam desenvolver as 

práticas de leitura, escrita e interpretação de textos referentes ao conteúdo de Matemática 

financeira. Uma dessas atividades, consistiu na abordagem do vocabulário matemático por meio 

da construção de glossários da Matemática, ou seja, de materiais em que os alunos registravam 

as palavras da linguagem que não conheciam com os seus respectivos significados. Após a 

finalização desse projeto, observei que a atividade de construção de glossários da Matemática 

mostrou-se como uma das que os alunos mais se empenharam em realizar. 

Assim, partindo da experiência positiva com essa atividade do estágio e das dificuldades 

dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental com os conteúdos de Geometria, 

identificadas principalmente no decorrer das experiências no PIBID, realizei a produção da 

minha monografia no segundo semestre de 2017. A pesquisa consistiu na análise de uma 

estratégia didática, desenvolvida em uma turma de sétimo ano do Colégio de Aplicação do 

Instituto de Educação de Goiás. Por meio dessa estratégia didática, busquei compreender se as 

dificuldades dos alunos em Geometria plana e espacial estavam relacionadas à apropriação do 

vocabulário matemático e, também, se a construção de glossários pelos alunos auxiliava o 

processo de ensino e de aprendizagem desses conteúdos de Geometria. 

Os resultados da pesquisa mostraram que a carência de apropriação do vocabulário 

matemático é um dos fatores que dificulta os alunos a compreenderem os conceitos de 

Geometria plana e espacial. Além disso, percebemos que a construção de glossários, apesar de 

introduzir os alunos ao vocabulário da Matemática, não é suficiente para que ocorra a 

apropriação dos termos, pois notamos que a aquisição do vocabulário matemático acontece por 

meio de um processo contínuo e gradativo, que uma breve estratégia didática não comporta. 
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Em paralelo à realização desse trabalho monográfico, decidi participar do processo 

seletivo para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 

Matemática da UFG. Tendo ingressado no referido programa em 2018, eu almejava continuar 

investigando sobre o vocabulário matemático no processo de ensino e aprendizagem de 

Geometria nos anos finais do Ensino Fundamental. Devido às experiências anteriores, 

principalmente com a realização da monografia, percebi que a despeito de o vocabulário 

matemático fazer parte do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, pouca atenção 

lhe é concedida, tanto no meio pedagógico quanto nas produções científicas. Trata-se de uma 

temática que possui diversas formas de ser explorada, sobretudo no contexto específico da 

Geometria nos anos finais do Ensino Fundamental. 

Em 2019, após a aprovação no concurso para professor da Secretaria de Educação do 

Estado de Goiás, iniciei minha carreira docente na educação básica, assumindo três turmas de 

oitavo ano e uma turma de nono ano em uma escola de Vianópolis-GO. As primeiras 

experiências como professora regente concomitantes à realização dessa pesquisa de mestrado, 

fizeram-me perceber ainda mais o papel do vocabulário matemático no processo de ensino e 

aprendizagem. As dificuldades dos alunos em compreender e em empregar os termos 

matemáticos em suas falas e escritas ficaram mais evidentes e, além disso, pude vivenciar 

cotidianamente a relação do vocabulário matemático com o ensino dos conteúdos. 

Assim como já havia identificado com as experiências do PIBID, nas turmas que leciono 

também pude perceber as dificuldades de abordagem do vocabulário matemático, 

especialmente, no processo de ensino e aprendizagem de Geometria nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Ao não compreenderem as palavras específicas da linguagem Matemática e 

também por não conseguirem se expressar utilizando esse vocabulário, os alunos sentem-se 

incapazes de aprender os conceitos geométricos e rejeitam esses conteúdos. 

Além disso, vejo que o ensino de Geometria, em geral, tem priorizado o 

desenvolvimento de outras capacidades do aluno em detrimento da abordagem das palavras 

específicas da linguagem matemática. A falta de materiais didáticos adequados e as carências 

de formação docente são, dentre outros, obstáculos que contribuem para que a abordagem do 

vocabulário matemático seja um desafio também para o ensino da Matemática e, 

especificamente, da Geometria. Isso evidencia que a importância do vocabulário matemático 

para o ensino e aprendizagem não tem sido compatível com a forma que esse elemento é levado 

em consideração nesse processo, pois compreendo que a abordagem das palavras específicas 

da linguagem matemática tem passado despercebida no contexto escolar e também científico. 
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Dessa forma, as minhas experiências docentes em escolas de Vianópolis e de Goiânia 

pressupõem que as dificuldades diante do vocabulário matemático são recorrentes no ensino e 

aprendizagem de Geometria, de modo geral. No entanto, assim como em outras cidades 

interioranas, o contexto vianopolino destaca-se pela falta de iniciativas científicas nas escolas 

que objetivem compreender as suas singularidades e contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem. A partir dessas considerações, delineou-se a necessidade de investigar como o 

vocabulário matemático se manifesta no contexto de ensino e aprendizagem de Geometria das 

escolas de Vianópolis-GO. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

As experiências vivenciadas em Vianópolis-GO como aluna da educação básica, em 

seguida ao ministrar aulas de reforço de Matemática e, atualmente como professora regente, 

provocaram inquietações e questionamentos sobre como o vocabulário matemático está 

presente no ensino e aprendizagem de Geometria de Vianópolis-GO. Dessa forma, 

determinamos como lócus da pesquisa as duas escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os 

anos finais do Ensino Fundamental, devido ao contexto similar dessas escolas e do papel que 

tiveram na constituição das experiências que levaram à realização desta investigação. A partir 

disso, delimitamos o seguinte problema de pesquisa: a presença do vocabulário matemático no 

ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os 

anos finais do Ensino Fundamental.  

Desse modo, essa pesquisa busca responder à questão: como o vocabulário matemático 

está presente no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, 

que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental? 

As experiências que tive durante minha trajetória vão ao encontro de Klüsener (2007), 

que ressalta as dificuldades que muitas pessoas encontram na linguagem matemática. De acordo 

com a autora, a linguagem é um dos aspectos da Matemática que leva muitos a acreditarem que 

essa ciência não é acessível a todos. Nesse sentido, Lorenzato (2010) afirma que, além dos 

símbolos matemáticos, a linguagem matemática também é constituída por palavras e expressões 

específicas. Portanto, associado à linguagem matemática, encontra-se também um vocabulário 

específico dessa ciência, ou seja, um conjunto de palavras que são próprias da linguagem 

matemática.  

Os termos do vocabulário matemático possibilitam a oralização da linguagem 

matemática (MACHADO, 2001) e também a escrita de textos matemáticos (SMOLE; DINIZ, 



22 
 

2001). Nesse sentido, a compreensão do vocabulário matemático é fundamental para a 

comunicação matemática e para a compreensão dos textos matemáticos. No entanto, ainda que 

sejam oriundas da linguagem natural, as palavras do vocabulário matemático precisam ser 

aprendidas no contexto da Matemática, pois esse se constitui como um jogo de linguagem com 

regras específicas, de acordo com a filosofia de Wittgenstein (2014). 

O vocabulário matemático também merece atenção no ensino e aprendizagem de 

Geometria. Coêlho (2017) explicita que o vocabulário geométrico corresponde às palavras que 

são utilizadas nas apresentações de definições e de propriedades dos objetos da Geometria. De 

acordo com a autora, a nomenclatura faz parte da formação do objeto, sendo fundamental, 

portanto, que os professores e os alunos estejam conscientes disso. Nessa perspectiva, Fonseca 

et al. (2011) destacam que o professor deve abordar o vocabulário específico da Geometria, 

identificando os elementos geométricos e criando situações para que os alunos os utilizem.  

No Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás, documento 

curricular em vigência no estado durante a realização dessa pesquisa, a abordagem do 

vocabulário matemático no contexto da Geometria pode ser verificada em algumas das 

expectativas de aprendizagem desse eixo temático, através da nomeação de elementos da 

Geometria, da abordagem de situações-problema e da verbalização do conhecimento 

geométrico (GOIÁS, 2012). 

Dada a relevância do vocabulário matemático para a Geometria, essa pesquisa se 

justifica diante da necessidade de investigar como o vocabulário matemático está presente no 

ensino e aprendizagem de Geometria e da falta de iniciativas científicas para a compreensão 

desse tema no contexto escolar de Vianópolis-GO. Segundo levantamento bibliográfico 

realizado por Coêlho e Silva (2016, p. 9), a escassez de investigações sobre o vocabulário 

matemático no contexto de Geometria é geral, pois “nenhuma pesquisa teve como foco o estudo 

de termos, de palavras e de nomes associados a Geometria no processo de ensino e de 

construção de significados” (COÊLHO; SILVA, 2016, p. 9). A revisão bibliográfica 

apresentada no próximo tópico evidencia que a ausência de pesquisas acerca do vocabulário 

específico da Matemática no contexto de Geometria persiste, pois foi encontrado apenas um 

trabalho com esse foco. 

Dessa maneira, temos como objetivo compreender como o vocabulário matemático está 

presente no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Para isso, temos como objetivos específicos 

desta pesquisa: 

• Identificar como ocorre o ensino e aprendizagem de Geometria; 
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• Reconhecer como os alunos compreendem e utilizam as palavras do vocabulário 

matemático diante dos conteúdos de Geometria; e 

• Perceber como os professores ensinam e utilizam as palavras do vocabulário matemático 

quando abordam o conhecimento geométrico. 

A presente pesquisa tem abordagem qualitativa, de acordo com Flick (2009) e Bogdan 

e Biklen (1992), e se configura como um estudo de caso, conforme Lüdke e André (2018) e 

Fiorentini e Lorenzato (2012). Ela foi realizada nas duas escolas estaduais de Vianópolis que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, o Colégio Estadual Armindo Gomes e o 

Colégio Estadual Americano do Brasil. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas com os quatro professores de Matemática dessas escolas, e de grupos focais 

realizados com uma amostra dos alunos dos sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. A análise 

dos dados coletados foi realizada com base na análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Este relatório de pesquisa está organizado da seguinte forma: a Introdução que apresenta 

a problematização a partir da trajetória da pesquisadora, estas considerações iniciais à pesquisa 

e a revisão bibliográfica acerca do tema investigado; o Primeiro Capítulo traz o histórico do 

desenvolvimento da Matemática e de sua linguagem, a relação entre linguagem matemática e 

linguagem natural, a caracterização do vocabulário matemático e a compreensão desse à luz da 

filosofia dos jogos de linguagem de Wittgenstein. 

O Segundo Capítulo apresenta o histórico do ensino de Geometria no Brasil, traz 

considerações a respeito do ensino de Geometria atualmente e, em seguida, expõe como o 

ensino de Geometria está pautado no Currículo Referência de Goiás e identifica a abordagem 

do vocabulário matemático nas expectativas de aprendizagem desse documento curricular. O 

Terceiro Capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, por meio da apresentação do problema, 

da pergunta e dos objetivos desta investigação, da abordagem e do tipo de pesquisa, da 

caracterização do contexto e dos participantes e de como se deu a coleta e análise dos dados. 

 O Quarto Capítulo dedica-se à análise e discussão dos resultados e está subdividido 

conforme as três categorias levantadas: o ensino e aprendizagem de Geometria, o vocabulário 

matemático na aprendizagem de Geometria e o vocabulário matemático no ensino de 

Geometria. Por fim, encontram-se as considerações finais desta investigação. 

  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Com o intuito de conhecer o que já foi produzido pela comunidade científica a respeito 

do vocabulário matemático no processo de ensino e aprendizagem de Geometria, 
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empreendemos um levantamento a respeito dessa temática nas plataformas digitais de acervo 

bibliográfico. Essa busca foi realizada por meio das palavras-chave: “linguagem matemática”, 

“vocabulário matemático”, “linguagem geométrica” e “vocabulário geométrico”, nos resumos 

em português da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nos trabalhos 

do Catálogo de Teses e Dissertações Capes e nos artigos do Portal de Periódicos Capes. A busca 

foi realizada sem filtro de data, contemplando, assim, todos os trabalhos dessas plataformas. 

A verificação dos trabalhos encontrados por essa busca evidenciou que são escassas as 

produções que tratam sobre o vocabulário matemático no contexto do ensino e aprendizagem 

de Geometria. Apenas cinco dissertações apresentaram uma relação mais próxima com a 

temática da presente pesquisa: Coêlho (2017), Freitas (2015), Silva (2012), Seabra (2017) e 

Souza (2018). São trabalhos realizados recentemente, 2 provenientes de programas de pós-

graduação em Educação Matemática, 2 de programas de pós-graduação em Educação e 1 de 

programa de pós-graduação em Docência. Todos eles são de caráter qualitativo, sendo uma 

pesquisa bibliográfica e as outras são pesquisas de campo, realizadas em escolas, no Ensino 

Fundamental (anos iniciais ou finais) ou no Ensino Médio.  

O trabalho de Coêlho (2017), realizado pela Pontifícia Universidade de São Paulo, 

buscou investigar o vocabulário geométrico abordado nas atividades de duas coleções de livros 

didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A análise empreendida baseou-se na 

engenharia didática proposta por Langlois, nos jogos de linguagem de Wittgenstein e nos 

documentos oficiais do Ministério da Educação.  

Os resultados dessa análise dos livros didáticos indicaram que há muitas fragilidades 

nas atividades que abordam a Geometria, escassez de vocabulário específico da Matemática, 

um tratamento equivocado a respeito dos sólidos geométricos e uma sobreposição da linguagem 

materna em relação à linguagem matemática. Destarte, a pesquisa de Coêlho (2017) aborda o 

vocabulário matemático de maneira central no contexto do processo de ensino e aprendizagem 

de Geometria, trazendo importantes considerações sobre essa temática. 

O trabalho de Freitas (2015) foi desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba e 

buscou identificar e analisar as dificuldades dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, diante dos 

enunciados dos problemas matemáticos, principalmente em relação ao entendimento da língua 

materna e da linguagem matemática. A sua realização foi motivada pela carência de trabalhos 

que abordam a leitura e interpretação de textos no contexto das aulas de Matemática.  

Caracterizando-se como uma pesquisa pedagógica, a coleta de dados se deu por meio 

da aplicação de um questionário prévio, da aplicação de uma lista de problemas matemáticos e 

da realização de uma intervenção didática em uma turma de escola pública da Paraíba. Embora 
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a pesquisa de Freitas (2015) não tenha como foco o vocabulário matemático na Geometria, os 

resultados de sua investigação apontaram para diversas considerações a respeito do vocabulário 

no contexto da aprendizagem matemática.  

 

Entre os resultados obtidos destacamos o vocabulário limitado dos alunos diante do 

desconhecimento de diversas palavras, sejam elas da Língua Materna ou da 

Linguagem Matemática, escrita com diversos erros ortográficos e gramaticais, 

argumentação frágil, bem como dificuldades em diversos conhecimentos matemáticos 

de séries anteriores, principalmente frações e álgebra e entendimento de palavras 

recorrentes na Linguagem Matemática (perímetro, números consecutivos, dobrado, 

progressão) e na Língua Materna (FREITAS, 2015, p. 9). 

 

 

Realizado pela Universidade Federal de Alagoas, o trabalho de Silva (2012) também 

teve como foco a resolução de problemas matemáticos. A investigação aconteceu nos anos 

finais do ensino fundamental e também no 3º ano do Ensino Médio de duas escolas de Maceió-

AL, e abordou as estratégias que os alunos utilizam para resolver problemas matemáticos, 

considerando a compreensão dos seus enunciados.  

A pesquisa, que se caracteriza como um estudo de caso, utilizou como instrumentos de 

coleta de dados: uma atividade para diagnóstico, que tinha como objetivo selecionar os sujeitos 

da pesquisa e gerar informações sobre as estratégias de resolução de problemas, uma atividade 

de leitura e escrita e uma entrevista semiestruturada para investigar como ocorre a interação 

entre a linguagem matemática e a língua materna na resolução de problemas matemáticos. De 

maneira geral, os resultados mostraram que “mesmo de forma incipiente, parte dos sujeitos da 

pesquisa utiliza a interação entre a linguagem matemática e a língua materna para a 

compreensão dos enunciados matemáticos” (SILVA, 2012, p. 8). 

O trabalho de Seabra (2017), desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

buscou conhecer como a linguagem verbal de uma professora de Matemática do 6º ano do 

Ensino Fundamental favorece a aprendizagem e participação dos alunos em sala de aula. O 

trabalho fundamentou-se principalmente na análise de textos matemáticos de Candia Morgan. 

Para investigar as interações verbais entre a professora e seus alunos participantes da pesquisa, 

a coleta de dados deu-se por meio de notas de campo e gravações de áudio e vídeo realizadas 

nas aulas de Matemática.  

Os momentos identificados, chamados por Seabra (2017) de episódios, apresentaram 

elementos das três categorias descritas por Morgan: a utilização de pronomes pessoais; o uso 

de vocabulário matemático especializado e formas convencionais de linguagem, como 

imperativos e expressões de certeza e autoridade. O trabalho ainda apresentou como produto 
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educacional um material de reflexão, direcionado a professores de Matemática, sobre práticas 

linguísticas em sala de aula. 

O trabalho de Souza (2018) foi realizado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita e Filho e teve como foco o desenvolvimento do pensamento geométrico nos anos 

finais do Ensino Fundamental. O objetivo da investigação consistiu em compreender a situação 

do ensino de Geometria nesse nível de ensino e apresentar a História em Quadrinhos como 

recurso didático. Para isso, foi aplicado um questionário sobre o conhecimento geométrico a 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. A análise dos dados fundamentou-se na Teoria Van 

Hiele, que trata sobre os níveis do pensamento geométrico.  

A partir da análise dos dados da pesquisa, Souza (2018) identificou que a maioria dos 

alunos ainda estão no nível inicial do pensamento geométrico, ou seja, não conseguem 

reconhecer figuras geométricas mediante a aparência global, não utilizam vocabulário 

geométrico correto e também não conseguem resolver situações-problema que abordem as 

características e propriedades das figuras geométricas. Com base nesses resultados, a autora 

produziu uma História em Quadrinhos com a finalidade de desenvolver o pensamento 

geométrico. 

Nesses trabalhos, portanto, se sobressai a utilização de palavras específicas pela 

Matemática, a relação entre linguagem matemática e linguagem natural e a carência de 

vocabulário matemático dos alunos e nos livros didáticos. Além disso, Coêlho (2017) foi o 

único trabalho encontrado que tem como tema central o vocabulário matemático no contexto 

da Geometria. Nos demais, o vocabulário específico da Matemática não é o foco, mas 

manifestou-se como um elemento relevante nos resultados das investigações. No entanto, entre 

eles apenas Souza (2018) aborda sobre a Geometria especificamente. Dessa forma, pode-se 

inferir que o vocabulário matemático é pouco abordado em produções acadêmicas, 

especialmente no contexto do processo de ensino e aprendizagem de Geometria.  

Além de permitir conhecer o que tem sido estudado sobre essa temática nas produções 

acadêmicas, a revisão bibliográfica orientou de maneira significativa a construção do 

referencial teórico da presente pesquisa. As principais referências teóricas identificadas nesses 

trabalhos tratam sobre: linguagem matemática, linguagem e comunicação matemática, a relação 

entre linguagem matemática e língua materna, escritas e leituras na Matemática e sobre o 

contexto da Geometria. A partir da leitura e análise desses autores e também de outros 

encontrados posteriormente, construímos a fundamentação teórica que está apresentada a 

seguir. 
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CAPÍTULO I 

O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO 

 

Este capítulo aborda o tema-chave desta investigação: o vocabulário matemático. Para 

isso, primeiramente trazemos um esboço da história da Matemática e de sua linguagem. A 

seguir, discutimos a relação entre linguagem matemática formal e a linguagem natural. A partir 

disso, o vocabulário matemático é introduzido e caracterizado e, posteriormente, é apresentada 

a filosofia dos jogos de linguagem de Wittgenstein.  

A importância da Matemática para a nossa sociedade é evidenciada por muitos autores. 

Goméz-Granell (1995) caracteriza o conhecimento matemático como uma necessidade 

imperativa para a nossa sociedade cada vez mais complexa e tecnológica, ressaltando o seu 

papel para os mais diferentes setores. Nesse sentido, Menezes (2000) salienta que a Matemática 

é uma espécie de metaciência, uma vez que é essencial para o funcionamento de muitas outras 

áreas e fundamental para o avanço científico.  

No entanto, Carrasco (2007, p. 195) argumenta que, “paradoxalmente, justo esta área 

do conhecimento, que tem uma relevância tão grande dentro da sociedade e da escola, em 

particular, é a mais incompreendida pelas pessoas, e consequentemente, a que atinge maior 

índice de reprovação escolar”. Isso explicita a grande discrepância entre a importância do 

conhecimento matemático na nossa sociedade e a forma que a maioria das pessoas lidam com 

a Matemática, pois é considerada uma área do conhecimento difícil e que causa o insucesso 

escolar de muitas pessoas.  

Nessa perspectiva, Klüsener (2007, p. 179-180) destaca que a Matemática tem sido 

compreendida como uma ciência acessível a poucas pessoas “devido a sua complexidade, ao 

rigor lógico associado e a sua linguagem quase que hermética, apesar dela estar sempre presente 

em nossas ações cotidianas”.  Para a autora, muitos concebem a Matemática como uma 

linguagem simbólica, expressa com notações formais, de forma abstrata e de difícil 

compreensão. Assim, as dificuldades com a Matemática estão estreitamente relacionadas com 

a forma que o conhecimento matemático se apresenta, ou seja, com sua linguagem.  

Além do simbolismo que caracteriza a linguagem matemática escrita, a linguagem 

matemática também envolve termos que não fazem parte da linguagem usual das pessoas. 

Trata-se de um vocabulário específico da Matemática, constituído por palavras e expressões 

que expressam o conhecimento matemático. O desenvolvimento histórico da Matemática e de 

sua linguagem evidencia a origem e o papel desse vocabulário específico, que atua conferindo 
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oralidade à linguagem matemática formal e possibilitando a escrita matemática por meio da 

linguagem natural. 

O vocabulário matemático possui características específicas e permeia o ensino e a 

aprendizagem de Matemática. Nesse contexto, a filosofia de Ludwig Wittgenstein sobre jogos 

de linguagem oferece suporte para se compreender melhor o uso das palavras e expressões do 

vocabulário matemático em sua especificidade.  

 

1.1 HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E DE SUA LINGUAGEM  

 

As dificuldades e até mesmo a aversão das pessoas com a Matemática se devem em 

grande parte ao seu caráter abstrato, uma vez que os conceitos matemáticos não se limitam ao 

mundo concreto. Para Carvalho (2009) essa característica da Matemática aflige muito as 

pessoas que, mesmo diante das várias aplicações do conhecimento matemático na sociedade 

atual, ainda questionam o porquê da aprendizagem de conteúdos matemáticos que aparentam 

estar tão distantes da realidade. Essa indagação quase sempre aparece nas aulas de Matemática 

através do famoso questionamento dos alunos: onde (ou quando) é que vou que vou usar isso 

na minha vida? 

Mesmo que outras áreas do conhecimento também apresentem conceitos abstratos, 

Goméz-Granell (1995) explicita que na Matemática esse caráter de abstração é bem maior, pois 

os conceitos e teoremas matemáticos se definem por dedução1. 

 

Isto é, o teorema de Pitágoras, por exemplo, não é verdadeiro por se aplicar a uma 

série de casos, mas por poder ser demonstrado mediante um método lógico-dedutivo 

de validação interna. Como se sabe, alguns conceitos matemáticos, como os números 

imaginários, por exemplo, foram definidos e demonstrados muito antes de ser 

encontrada alguma aplicação concreta para eles (GOMÉZ-GRANELL, 1995, p. 259). 

 

Nesse sentido, Silveira (2014a, p. 4) ressalta que a Matemática é normativa, pois “segue 

normas estabelecidas pelas necessidades de seu próprio movimento intrateórico”. Assim, 

mesmo que muitos conceitos matemáticos tenham surgido a partir de necessidades cotidianas e 

ligadas à experiência empírica, a validade dos conceitos matemáticos se dá por meio da lógica 

dedutiva, ou seja, é definida de acordo com as relações internas da própria Matemática e não 

por meio de suas aplicações em situações concretas.  

 
1 A dedução é um método de raciocínio lógico que determina conclusões particulares a partir de premissas gerais 

consideradas válidas. Se contrapõe à indução que, por sua vez, busca estabelecer uma proposição geral com base 

no conhecimento de casos particulares. 
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Por se estruturar dessa forma, se construiu culturalmente uma visão em que a 

Matemática é considerada um campo do conhecimento objetivo, absoluto, certo e imutável. 

Essa filosofia absolutista tem reforçado a ideia inumana da Matemática e, consequentemente, 

contribuído para a imagem social negativa do conhecimento matemático (CORRÊA, 2009). 

Assim, a lógica dedutiva, inerente à Matemática, tem sido um motivo para se compreender a 

Matemática como conhecimento absolutamente verdadeiro, imparcial, acabado e dissociado do 

contexto histórico e da construção humana.  

 A respeito das consequências dessa imagem social da Matemática, Carvalho (2009, p. 

101) também discute sobre como o misticismo que envolve essa área do conhecimento tem 

servido à “tomada de decisões que compõem a tessitura econômica e política das sociedades”. 

Nessa perspectiva, ao ser associado a valores como racionalidade, objetividade e neutralidade, 

o conhecimento matemático tem sido utilizado para fundamentar uma linguagem de poder, com 

potencialidade de influenciar as pessoas amplamente. Assim, os dados matemáticos são 

adotados a serviço de uma ideologia de certeza, pois ao serem considerados verdadeiros e 

incontestáveis, são utilizados como argumentos para explicitar informações sociais, políticas e 

econômicas, que veiculam diariamente pelos meios de comunicação. 

 

As decisões políticas, econômicas e sociais, tomadas pelos diversos níveis dos poderes 

públicos (municipal, estadual e federal), assim, como a classificação de prioridades, 

são legitimadas geralmente por argumentos matemáticos. Consequentemente, 

conceitos de Educação Matemática, cidadania, democracia e justiça ou injustiça social 

e econômica se relacionam por meio de “regimes de verdades” matemáticas 

(CARVALHO, 2009, p. 105). 

 

Nesse cenário, percebe-se que a concepção da Matemática como um conhecimento 

irrefutável, neutro e acabado torna a população vulnerável à manipulação conforme os 

interesses daqueles que propagam essas informações legitimadas por dados matemáticos.  Para 

Corrêa (2009) e Carvalho (2009), essa visão da Matemática como verdade absoluta e distante 

do mundo concreto e humano tem adentrado o espaço escolar, pois os currículos escolares têm 

sido influenciados por esses valores e também contribuído para a sua manutenção. No entanto, 

o histórico do desenvolvimento da Matemática desvela o caráter abstrato que tem influenciado 

essa visão distorcida do conhecimento matemático, inclusive, na escola. 

Embora atualmente a abstração baseada na lógica dedutiva seja elementar para o 

conhecimento matemático, Boyer (1974) esclarece que nem sempre foi assim. Conforme o 

autor, a Matemática se originou como parte da vida diária do homem de tal forma que, 

provavelmente, a persistência da raça humana tenha relação com o desenvolvimento no homem 
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de conceitos matemáticos. Nesse mesmo sentido, Carrasco (2007) também salienta que, 

historicamente, a Matemática surgiu estreitamente ligada à cultura e à sociedade da época, onde 

a prática de contagens e as necessidades reais e relacionadas ao mundo empírico promoveram 

a expansão do campo numérico e a criação da Geometria. 

Dessa forma, temos que a Matemática que conhecemos hoje, com alto grau de abstração, 

na realidade se originou ligada ao mundo concreto, servindo principalmente para atender às 

necessidades do homem primitivo. A partir daí, foram necessários milhares de anos para que o 

homem reconhecesse a relação entre os conceitos abstratos e repetidas situações concretas, 

sendo que “foi somente no século dezenove que a matemática pura se libertou das limitações 

sugeridas por observações da natureza” (BOYER, 1974, p. 1).  

De acordo com Carrasco (2007) foi ao longo do tempo que, por meio do enfoque 

dedutivista, o desenvolvimento da Matemática levou a uma ruptura entre a prática e a teoria, 

devido a ênfase colocada nas ideias e nas formas. A partir daí, os matemáticos construíram um 

vasto campo teórico que parece renunciar a realidade humana, e assim, a Matemática avançou 

até o caráter essencialmente abstrato que possui hoje. 

Nesse sentido, evidencia-se o papel do método dedutivo para o desenvolvimento da 

Matemática ligada ao concreto, que atendia necessidades práticas e cotidianas do homem, até a 

Matemática que conhecemos hoje, aparentemente independente do mundo real. Boyer (1974) 

indica que a estrutura dedutiva apareceu na Grécia. Além disso, o autor pontua algumas 

hipóteses que buscam justificar a sua inserção na Matemática. Alguns sugerem que, ao notar 

discrepâncias na Matemática pré-helênica, Tales de Mileto e seus sucessores viram a 

necessidade de um método estritamente racional. Outros, mais conservadores, atribuem a forma 

dedutiva bem mais tarde, após a descoberta do incomensurável, podendo chegar até no início 

do quarto século.  

As outras hipóteses referem-se a motivações fora da Matemática. Uma delas sugere que 

o surgimento da dialética, no desenvolvimento sociopolítico da Grécia, teve como consequência 

a exigência de uma base racional para a Matemática, assim como para outros estudos. Outra 

hipótese semelhante seria que a dedução pode ter originado da lógica, onde buscando convencer 

um oponente de uma conclusão, procurava-se premissas das quais a conclusão segue 

necessariamente (BOYER, 1974). 

Embora não haja um consenso de como, e nem precisamente quando, o método dedutivo 

se originou e foi adotado pela Matemática, por meio das hipóteses levantadas pode-se inferir 

que o principal objetivo dos matemáticos ao inserirem o método dedutivo na Matemática 

consistia em estabelecer uma ciência baseada na razão, destituída de contradições e 
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divergências. Nesse processo, Euclides de Alexandria teve uma marcante influência, pois ao 

organizar e ampliar a Geometria dentro de um enfoque dedutivo, as suas contribuições passaram 

a ser consideradas um marco no desenvolvimento da Matemática. 

 

O que se observa, a partir de Euclides, é que as prioridades da matemática dirigem-se 

para a expansão da pesquisa, através da utilização do método dedutivo, para a 

construção de um modelo formal e racional (no sentido de estar isento de 

contradições) de análise das questões teóricas e para o aprimoramento da linguagem 

simbólica utilizada dentro deste modelo (CARRASCO, 2007, p. 201). 

 

Sendo assim, Carrasco (2007) explicita que o caráter da Matemática mudou conforme 

também mudaram as prioridades que direcionavam a produção do conhecimento matemático 

ao longo do tempo. Antes de Euclides, a realidade concreta e as necessidades humanas eram o 

que impulsionava o desenvolvimento da Matemática, mas a partir da contribuição euclidiana, a 

Matemática em geral passa a ter como prioridade um modelo formal e racional sobre essa área 

do conhecimento, o que foi possível por meio do método dedutivo.  

A partir de então, o conhecimento matemático não se fundamenta mais somente por 

suas aplicações em situações concretas, mas, principalmente, por sua validade mediante um 

método racional que busca produzir conhecimento a partir de proposições já consideradas 

válidas. Além disso, tal mudança, que levou a Matemática a desenvolver-se e possuir o caráter 

abstrato que conhecemos hoje, não se deu porque isso era uma exigência natural do 

desenvolvimento da Matemática, mas devido a fatores sociais da época, que possibilitavam os 

pesquisadores se dedicar a esse tipo de trabalho criativo (CARRASCO, 2007). 

Assim, mesmo que a Matemática atual aparente distanciar-se da história e da cultura do 

homem, o conhecimento matemático não está desvinculado do contexto histórico e da 

construção humana, pois até mesmo a sua evolução foi condicionada por circunstâncias sociais 

e ligadas à realidade da época. Além disso, o fato de a Matemática passar a valorizar a abstração, 

por meio do método dedutivo e do simbolismo nessa nova perspectiva, significa que o conteúdo 

matemático se apresenta dessa forma, e não que o conhecimento matemático seja abstrato e 

simbólico (CARRASCO, 2007). Nesse sentido, a Matemática não é, em si mesma, isolada da 

realidade concreta e da prática humana, já que é a forma de representá-la que adquiriu esse 

caráter de abstração, por meio do desenvolvimento de uma linguagem simbólica. 

Dessa maneira, o processo de evolução da Matemática, por meio do método dedutivo, 

envolveu um elemento-chave: uma linguagem específica, marcada pelo simbolismo, através da 

qual foi possível representar o conhecimento matemático de forma abstrata. Nessa perspectiva, 

destaca-se a importância dessa linguagem para o desenvolvimento da Matemática, 
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configurando-se como um elemento essencial e constitutivo do conhecimento matemático, do 

qual este depende profundamente (GOMÉZ-GRANELL, 1995). Diante de tal relevância, a 

linguagem matemática se tornou objeto de estudo de muitos autores, que investigam suas 

características, potencialidades e limitações.  

 O desenvolvimento da Matemática ao longo do tempo é marcado pelo surgimento de 

uma linguagem própria que está profundamente relacionada ao conteúdo matemático. Menezes 

(2000) e Carrasco (2007) evidenciam esse vínculo apontando que, em diversas situações, a 

linguagem e o conteúdo matemático se confundem. Para Goméz-Granell (1995) trata-se de uma 

linguagem formal que difere muito das linguagens naturais. A sua característica principal é 

abstrair ao máximo o essencial das relações matemáticas, eliminando todas as referências a 

contextos ou situações particulares.  

 

Ao converter os conceitos matemáticos em objetos mais facilmente calculáveis e 

manipuláveis, tornam-se possíveis determinadas inferências que de outro modo não o 

seriam. A história da matemática está repleta de exemplos que mostram como a 

elaboração de linguagens mais complexas exigia a formulação de linguagens mais 

abstratas que, por sua vez, possibilitaram novos cálculos e inferências (GOMÉZ-

GRANELL, 1995, p. 260). 

 

 Nesse sentido, ao simplificar e generalizar a representação dos conceitos matemáticos, 

a linguagem matemática formal contribuiu para a abstração e para o aumento da potencialidade 

da Matemática como área do conhecimento. No entanto, convém sublinhar que a linguagem 

matemática também passou por um processo de desenvolvimento ao longo do tempo até chegar 

a sua formalização. Antes, houve muitas outras formas de representar o conhecimento 

matemático. 

De acordo com Boyer (1974), como as origens da Matemática são mais antigas do que 

a arte da escrita, é muito provável que tenham surgido formas de exprimir ideias numéricas 

antes mesmo das palavras, pois fazer incisões em objetos é muito mais simples do que formular 

frases para a identificação de números. Dessa maneira, supõe-se que as primeiras formas da 

linguagem matemática tenham sido sinais primitivos, tese que é evidenciada justamente por 

objetos pré-históricos encontrados pela arqueologia. 

 

Poucos desses registros existem hoje, mas na Tchecoslováquia foi achado um osso de 

lobo com profundas incisões, em número de cinquenta e cinco; estavam dispostos em 

duas séries, com vinte e cinco numa e trinta na outra, com os riscos em cada série em 

grupos de cinco. Tais descobertas arqueológicas fornecem provas de que a ideia de 

número é muito mais antiga do que progressos tecnológicos como o uso de metais ou 

de veículos com rodas. Precede a civilização e a escrita, no sentido usual da palavra, 

pois artefatos com significado numérico, tais como o osso acima descrito, vêm de um 

período de cerca de trinta mil anos atrás (BOYER, 1974, p. 3). 
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Tais artefatos, como o osso de lobo mencionado, indicam que, além de ter desenvolvido 

a percepção de conceitos matemáticos, o homem pré-histórico também buscou formas de 

representá-los muito antes de outras invenções que marcaram a história. Isso pressupõe que a 

necessidade do homem em desenvolver ideias matemáticas, bem como de elaborar as primeiras 

formas de linguagem matemática para representá-las, antecedeu muitas outras necessidades do 

homem, como a própria escrita. 

Além do registro por meio de sinais em objetos, a linguagem matemática originou-se 

fazendo referência apenas a situações concretas, uma vez que as expressões verbais numéricas 

primitivas constantemente se referiam a coleções concretas específicas, como por exemplo: 

dois peixes ou dois bastões. Somente mais tarde, tal expressão seria adotada para se referir a 

todos conjuntos de dois objetos de forma geral. Dessa forma, assim como a próprio 

conhecimento matemático, a linguagem matemática também caracteriza-se por ter se 

desenvolvido do concreto para o abstrato. Uma evidência dessa característica foi a utilização 

de partes do corpo humano para estabelecer unidades de medida de comprimento e que ainda 

são utilizadas atualmente, como palmos, pé, cotovelo, entre outras (BOYER, 1974). 

Para Lorenzato (2010), assim como toda linguagem, a linguagem matemática é um 

movimento na história das civilizações. Nesse sentido, a linguagem matemática continuou a ser 

desenvolvida por diferentes povos ao longo do tempo, o que levou a surgir diferentes tipos de 

representação para os conceitos matemáticos através de palavras, figuras e dos primeiros 

símbolos. 

 

[...] no Egito antigo, a variável (ou incógnita) era “ahá”, que significava “montão” (no 

sentido de muitos). Já os europeus e árabes escolheram a palavra “coisa” para designar 

quantidades desconhecidas. Euclides utilizava figuras (linguagem geométrica) para 

estudar questões de aritmética ou de álgebra; Diofanto, na Grécia antiga, escrevia 

SS2x5Mu6, correspondente ao que hoje escrevemos 2x4 + 5x – 6. Até o século XVI, 

a linguagem matemática não utilizava vírgula (decimal), nem os sinais de vezes, 

maior, menor e igual. Também o “x7”, era escrito AAAAAAA ou Aqqcc, sendo q 

indicador de “quadrado” e c de “cubo”; assim como 2 + 3 era escrito 2 plus 3. 

(LORENZATO, 2010, p. 43). 

 

Por meio desses exemplos, Lorenzato (2010) mostra que as tentativas de representar 

conceitos matemáticos por meio de palavras e figuras tornaram a linguagem matemática 

ambígua e prolixa, pois a figura e a palavra muitas vezes podem ter múltiplos significados e, 

além disso, quando influenciada pela retórica, a linguagem matemática escrita resultava no 

excessivo uso de palavras, como por exemplo: o que hoje podemos escrever x² + x = 45, há 

cerca de cinco mil anos era escrito: somei a superfície e o lado do meu quadrado e obtive 45. 

Mediante tais problemáticas causadas principalmente pela utilização de palavras, a linguagem 
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matemática, buscando ser mais precisa, resumida e universal, evoluiu por meio da utilização de 

símbolos.   

Zuchi (2004) afirma que há indícios de que o surgimento de símbolos apareceu 

primeiramente na Geometria, por meio do grego Hipocráte de Quios (460-380 a.C.). Ao 

empregar letras do alfabeto grego para indicar pontos e retas de figuras geométricas, Hipocráte 

contribuiu para que a Geometria se tornasse o primeiro campo da Matemática a possuir alto 

grau de organização lógica, mediante a generalidade que o uso das letras proporcionou. Já a 

Álgebra levou mais tempo para desenvolver uma simbologia adequada.  

Conforme Boyer (1974), há três estágios de desenvolvimento na história da Álgebra, 

que estão representados na Figura 1. O primeiro estágio, onde tudo era completamente 

representado por palavras, é denominado primitivo ou retórico. O segundo, chamado de estágio 

sincopado, refere-se a uma fase intermediária onde eram utilizadas algumas abreviações. E o 

último estágio, denominado como simbólico ou final, refere-se ao período em que a Álgebra 

passou a utilizar uma linguagem majoritariamente composta por símbolos. 

 

Figura 1 - Estágios de desenvolvimento da Álgebra 

 
Fonte: (BOYER, 1974) 

 

Embora trate-se de uma forma muito simplificada de descrever o desenvolvimento da 

Álgebra, Boyer (1974) argumenta que a compreensão de tais estágios fornece uma forma inicial 

de entender como tal evolução ocorreu. Além disso, é possível identificar que é exatamente a 

forma de representar os conceitos algébricos que caracterizam tais estágios, o que evidencia a 

importância da linguagem matemática para a própria demarcação histórica do desenvolvimento 

da Matemática. 

De acordo com Boyer (1974), antes do surgimento de formas simbólicas para a Álgebra, 

na Grécia, os conceitos algébricos se expressavam por meio da linguagem escrita comum e, no 

Egito e na Babilônia, “os problemas algébricos eram enunciados e resolvidos verbalmente” 

(ZUCHI, 2004, p. 52). Esses exemplos evidenciam o primeiro estágio, no qual a retórica era a 

forma de representar a linguagem algébrica. Já no segundo estágio, sincopado, destacam-se as 

contribuições do grego Diofante de Alexandria2, primeiro matemático a criar e utilizar símbolos 

 
2 Também é chamado de Diofanto de Alexandria. 
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na Álgebra. Em Arithmetica, obra que traz uma coleção de problemas propostos e resolvidos, 

“Diofanto introduz e usa sistematicamente a simbologia criada por ele e que se compõe 

essencialmente de abreviaturas” (ZUCHI, 2004, p. 52).  

As abreviações utilizadas sistematicamente por Diofante representavam as incógnitas, 

as suas potências e também relações e operações entre elas. Para representar um número 

desconhecido, ele utilizava um símbolo parecido com a letra grega sigma (ς) e as potências 

dessa incógnita até o expoente seis eram representadas por combinações de outras letras gregas. 

Quando multiplicadas por coeficiente numérico, a potência era seguida da letra grega que 

representava esse número. A adição era representada pela justaposição das incógnitas, enquanto 

a subtração era indicada pela abreviação de apenas uma letra antes dos termos a serem 

subtraídos (BOYER, 1974).  O quadro 1 apresenta alguns exemplos da notação de Diofante. 

 

 Quadro 1 – Notação de Diofante de Alexandria 

Conceitos matemáticos Notação atual 
Notações encontradas 

em Arithmetica 

Número desconhecido 𝑥 Σ 

Quadrado 𝑥2 ∆𝑦  
Cubo 𝑥3 𝐾𝑦 

Quarta potência 𝑥4 ∆𝑦∆   

Quinta potência 𝑥5 ∆𝐾𝑦 

Sexta potência 𝑥6 𝐾𝑦𝐾 

Coeficiente numérico3 2𝑥2 ∆𝑦𝑏 

Adição 2𝑥2 + 2𝑥3 ∆𝑦b𝐾𝑦𝑏 

Subtração4 2𝑥2 − 2𝑥3 ∆𝑦b 𝑀 𝐾𝑦𝑏 
Fonte: (BOYER, 1974; ZUCHI, 2004) 

 

Na notação de Diofante, como pode-se observar, a quarta, quinta e sexta e potência da 

incógnita são representadas por meio da combinação da segunda e terceira potência. A partir 

disso, Boyer (1974, p. 133) pondera que o matemático grego “naturalmente conhecia as regras 

de combinação equivalentes a nossas leis sobre expoentes, e tinha nomes especiais para os 

recíprocos das seis primeiras potências das incógnitas, quantidades equivalentes às nossas 

potências negativas”. Assim, verifica-se que as propriedades de potenciação que conhecemos 

hoje já eram utilizadas por Diofante em sua notação, para simplificar a forma de representar as 

 
3 Conforme Zuchi (2004), a letra grega b (beta) indicava o número 2. 
4 Boyer (1974) utiliza a letra M como exemplo para indicar que na notação de Diofante utilizada em Arithmetica, 

utilizava-se apenas uma letra para indicar a subtração dos termos. Dessa forma, não se sabe qual letra era 

utilizada, apenas que tal letra indicava a subtração dos termos que vinham seguidos dela. 
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potências de números desconhecidos. Tais representações utilizadas por Diofante se 

caracterizam como abreviaturas que facilitavam a representação algébrica. 

A principal diferença entre a sincopação de Diofante e a notação algébrica moderna, 

baseada quase exclusivamente em formas simbólicas de enunciados, refere-se justamente à falta 

de símbolos especiais para operações e relações e de notação exponencial. Tais elementos foram 

criados e utilizados somente a partir do fim do século XV. Ainda assim, as contribuições de 

Diofante em termos de notação foram tão marcantes para a Álgebra que, mesmo sua obra não 

sendo a base da álgebra elementar moderna, frequentemente ele é considerado o pai da Álgebra 

(BOYER, 1974). Dessa forma, percebe-se que a representação dos conceitos algébricos por 

meio de abreviaturas contribuiu muito para o desenvolvimento desse ramo da Matemática.   

No entanto, Zuchi (2004) adverte que as limitações da notação criada por Diofante são 

notórias. Além de não haver uma regra de formação para os símbolos que indicavam as 

potências da incógnita, não havia um critério bem definido para diferenciar quantidades 

conhecidas e desconhecidas. Desse modo, após a introdução de abreviaturas, a Álgebra 

continuou se desenvolvendo por meio da utilização crescente de símbolos em sua linguagem, o 

que marca o terceiro estágio do seu desenvolvimento. François Viète, René Descartes, Gottfried 

Leibniz, Friedrich Frege, Bertrand Russell e Davis Hilbert foram alguns nomes que 

contribuíram nesse processo, conduzindo à formalização da Matemática. 

Nesse processo de formalização, de acordo com Goméz-Granell (1995), a linguagem 

matemática passa por uma tradução da linguagem natural5 para um tipo de linguagem universal 

que permite, simultaneamente, a abstração do essencial das relações matemáticas envolvidas e 

o aumento do rigor do significado de cada um de seus termos. 

 

É exatamente esse nível de formalização da linguagem matemática o que possibilita a 

sua função principal, isto é, converter os conceitos matemáticos em objetos mais 

facilmente calculáveis, possibilitando assim determinadas inferências que de outro 

modo seriam impossíveis (GOMÉZ-GRANELL, 1995, p. 261). 

 

Em relação a esse nível de formalização que a linguagem matemática atingiu, destacam-

se duas considerações notáveis. A primeira refere-se à importância do simbolismo para a 

principal função da linguagem matemática como linguagem formal, pois a utilização de 

símbolos para representar os conceitos matemáticos contribui para abstraí-los, eliminando 

quaisquer referências a contextos particulares, e para simplificar a realização de cálculos. Para 

 
5 Se trata da linguagem utilizada em contexto não institucionalizado, para comunicação usual (D’AMORE, 2007). 

Os referenciais teóricos utilizados se referem a esse tipo de linguagem utilizando diferentes denominações, como 

linguagem materna, comum, ordinária, usual e corrente. 
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Goméz-Granell (1995), esse caráter confere à linguagem matemática uma potência 

extraordinária, alto grau de generalização e a converte num poderoso instrumento que 

possibilita fazer inferências e criar novo conhecimento. 

Nesse mesmo sentido, Lorenzato (2010) argumenta que, atualmente, o simbolismo 

caracteriza a linguagem matemática de forma geral, a qual se apresenta de forma resumida, 

porém mantendo sua precisão. Assim, além de tornar a linguagem matemática mais concisa, a 

utilização de símbolos também possibilita o seu rigor, evitando ambiguidades e más 

interpretações dos conceitos representados. Além disso, para o autor, o desenvolvimento da 

linguagem matemática por meio do simbolismo vai ao encontro da universalização do 

conhecimento matemático, uma vez que a utilização de símbolos rompe as barreiras causadas 

pelas diferenças de idiomas, podendo ser compreendida por pessoas de diferentes 

nacionalidades. 

 

[...] como mostra o exemplo seguinte: ∀ 𝑥 ∈ 𝑄 | 0 < 𝑥 < 1 (significando todos os 

infinitos números racionais que sejam maiores que zero e simultaneamente menores 

que um). Os símbolos mais frequentes, além dos numerais, são: vírgula, +, −, ×, =
, ≠, <, >, ÷, %, (  ), mas existem outros, tais como: √,  𝜕, 𝑙𝑜𝑔, ∫, 𝑠𝑒𝑛, ~, →, ↔

, 𝐴𝐵,̅̅ ̅̅ ̅ 𝛼, 𝐴, 𝜋, ∞, 𝑒, 𝑅, !, ∑, cada um com seu preciso significado (LORENZATO, 2010, 

p. 45). 

 

Dessa forma, o simbolismo está diretamente relacionado ao desenvolvimento da 

linguagem matemática como linguagem formal. Ao longo do tempo, foram desenvolvidos 

diversos tipos de símbolos para representar precisamente cada conceito matemático, a ponto de 

ser possível representar sentenças matemáticas completas utilizando somente a simbologia. 

Silveira, Meira e Silva (2014) explicitam que os símbolos garantem o rigor necessário às 

linguagens formais, o qual não é possível através da linguagem natural. 

 

Por exemplo, a linguagem natural não dá conta de nomear todos os números 

compreendidos entre 2 e 7, podemos nomear alguns: 

[2; . . . ;  2,0001; . . . . ;  2,3;  . . .5;  . . . ;  6,76342; . . . ; 7]. Em razão desta 

impossibilidade fazem-se necessários alguns símbolos: intervalo [2, 7] ou o conjunto 

{𝑥 ∈  ℜ/ 2 ≤  𝑥 ≤  7 } (SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 2014, p. 3). 

 

 

A segunda consideração a respeito da linguagem matemática formal refere-se 

justamente a sua relação com a linguagem natural. De acordo com Menezes (2000), a 

linguagem matemática formal manifesta semelhanças, mas também apresenta diferenças 

marcantes em relação à linguagem que utilizamos no cotidiano. Nos últimos tempos, essas 
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relações entre as duas linguagens têm sido objeto de estudo de muitos pesquisadores que se 

dedicam ao ensino da Matemática (OLIVEIRA, 2007). 

 

1.2 A LINGUAGEM MATEMÁTICA FORMAL E A LINGUAGEM NATURAL 

 

Assim como a linguagem natural, a linguagem matemática formal se configura como 

um meio de comunicação que possui um código, uma gramática e que é utilizado por uma certa 

comunidade. Além disso, se trata de uma linguagem que dispõe de registros orais e escritos que 

possuem diferentes níveis de complexidade, dependendo da competência dos falantes, pois, por 

exemplo, “a linguagem matemática utilizada pelos ‘matemáticos profissionais’, por traduzir 

ideias de alto nível, é mais exigente do que a linguagem utilizada para traduzir ideias numa 

aula” (MENEZES, 2000, p. 4). 

Já em relação aos contrastes entre a linguagem matemática formal e a linguagem natural, 

muitos são os autores que fazem considerações. Primeiramente, Klüsener (2007) ressalta que a 

linguagem matemática como linguagem formal, além de não ser utilizada com tanta frequência 

como a linguagem que utilizamos no cotidiano, também não é aprendida de forma natural. 

Diferentemente da linguagem natural, que aprendemos em casa desde cedo na infância, a 

aprendizagem da linguagem matemática formalizada só acontece a partir do processo de 

escolarização (CORRÊA, 2009). Diante disso, evidencia-se o papel do processo de ensino e 

aprendizagem escolar para a aquisição da linguagem matemática como linguagem formal. 

Além disso, muitos autores também diferenciam ambas as linguagens, pelo fato de a 

linguagem natural não ser tão rigorosa como a linguagem matemática formal. Conforme Santos 

(2009), isso se deve ao fato de a linguagem natural servir principalmente à comunicação, o que 

não é o caso da linguagem matemática formalizada. 

 

Enquanto a linguagem natural apresenta ambiguidades e tem como função principal a 

comunicação, a linguagem matemática apresenta outras características, que não 

servem somente à comunicação, como: é precisa e não redundante, rigorosa, formal, 

teórica, impessoal e atemporal, não se identificando referências a contextos 

particulares (SANTOS, 2009, p. 123). 

 

Como mencionado anteriormente, além da abstração dos conceitos, a formalização da 

linguagem matemática possibilitou o aumento da precisão dos significados dos seus termos. 

Assim, a linguagem matemática formal destaca-se por conferir sentido único a cada um de seus 

elementos de representação, diferentemente da linguagem comum, considerada polissêmica e 

ambígua. De acordo com Machado (2001), a busca por uma linguagem mais rigorosa do que a 
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linguagem natural, foi o que impulsionou o desenvolvimento das linguagens formais, pois elas 

surgiram a partir do pressuposto de que as línguas naturais são imperfeitas. Por permitirem a 

ocorrência de ambiguidades e possuírem gramáticas, muitas vezes, destituídas de lógica, 

buscou-se a construção de uma linguagem que corrigisse tais “imperfeições” das línguas 

naturais.  

 

A partir daí, muitos filósofos como Leibniz, Descartes, Condillac e outros sonharam 

com a construção de uma língua adequada para o exercício da razão, uma “língua dos 

cálculos”, cuja gramática teria características plenamente lógicas e que possibilitaria 

uma expressão precisa, sem dar margem a querelas de quaisquer tipos. (MACHADO, 

2001, p. 105). 

 

Desse modo, quando houvesse confusões no entendimento de alguma expressão 

formulada em línguas naturais, bastaria convertê-la a uma linguagem formal, para que o seu 

significado fosse plenamente elucidado (MACHADO, 2001). Nesse sentido, a linguagem 

matemática constituiu-se como uma linguagem formal, uma vez que também foi desenvolvida 

para corrigir os equívocos causados quando expressa em linguagem natural. O formalismo 

matemático se manifesta pela precisão do significado dos seus termos e também devido a sua 

gramática apresentar extremo rigor lógico. 

Entretanto, Machado (2001) salienta que, ao longo do tempo, percebeu-se que essas 

supostas imperfeições das línguas naturais, na verdade, não passam de características 

intrínsecas a elas mesmas, sendo, inclusive, responsáveis pela riqueza de expressão de tais 

línguas. Em contrapartida, devido a forma que foram construídas, as linguagens formais 

“revelaram-se tanto mais precisas quanto mais distantes da experiência, restringindo-se a 

operações sintáticas sobre seus próprios símbolos” (MACHADO, 2001, p. 105). Portanto, as 

características das linguagens formais, ao mesmo tempo que permitiram muitas possibilidades, 

também restringiram essas linguagens à teoria, levando ao que pode ser considerada a razão 

principal de suas limitações: a ausência de oralidade própria. 

 Nessa perspectiva, ainda que apresentem extrema potencialidade para a produção de 

conhecimento, as linguagens formais se limitam apenas à dimensão escrita, não tendo condições 

de serem expressas de forma oral, como acontece com as linguagens naturais. Devido a essa 

limitação, surge a concepção de que as linguagens formais necessitam do apoio das linguagens 

naturais para que possam ser enunciadas oralmente e, assim, sejam consideradas como 

discursos humanos. 
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[...] para ser enunciada oralmente, uma linguagem formal não pode prescindir do 

concurso da língua natural. Um formalismo sem oralidade, não obstante possa ser 

transcendentalmente correto, independente de interpretantes, é um discurso sem 

enunciador, não podendo ser considerado caracteristicamente humano [...]. Para 

adquirir tal estatuto, é necessário, ainda que isso não baste, a aproximação com a 

língua natural, da qual empresta a dimensão oral. (MACHADO, 2001, p. 107). 

 

  Por ter se constituído como uma linguagem formal, a linguagem matemática também 

não apresenta a dimensão oral. Silveira (2014a) ressalta que a Matemática funciona 

essencialmente por meio da escrita e que sua linguagem, formada por expressões algébricas, 

gráficos, tabelas e símbolos, se trata de uma linguagem codificada. Devido a isso, para a autora 

o estudo da Matemática se assemelha ao estudo de uma língua estrangeira, pois os símbolos 

matemáticos têm que ser traduzidos para a linguagem natural. Essa tradução é necessária, pois 

a linguagem matemática formal possui resíduos, isto é, sentidos implícitos que foram 

suprimidos pelo processo de formalização, uma vez que este buscou representar os conceitos 

matemáticos de forma extremamente objetiva e sucinta. 

 Destarte, a linguagem matemática formal adquire oralidade quando é traduzida pela 

linguagem natural, pois esta resgata os sentidos que não estão explícitos naquela. Nesse 

processo, o conhecimento matemático se expressa por meio do uso da linguagem matemática 

formal entrelaçada com a linguagem natural, porque “utilizamos a linguagem natural para 

comunicar o texto em linguagem formalizada” (SILVEIRA, 2014a, p. 6).  

Menezes (2000) justifica que é devido à ausência de oralidade que as pessoas não se 

comunicam utilizando somente a linguagem matemática formalizada, pois ela precisa do 

complemento de uma linguagem natural. “Porque os falantes são dotados da capacidade de 

falar, a linguagem da matemática dispõe de um registo oral e, assim, podemos falar de uma 

linguagem matemática oral. Esta linguagem utiliza a língua natural como língua suporte.” 

(MENEZES, 2000, p. 5). 

 Em suma, ao ser traduzida da linguagem natural para uma linguagem formal, a 

linguagem matemática potencializou altamente a abstração, o rigor, a concisão e a 

universalidade dos conceitos representados, mas em contrapartida, assim como outras 

linguagens formais, se reduziu a uma linguagem escrita que carece de oralidade para ser 

comunicada. Diante disso, a Matemática deve ser concebida de forma que transcenda os 

formalismos, aproximando-se e inevitavelmente se impregnando da linguagem natural, através 

do empréstimo da oralidade (MACHADO, 2001). A Figura 2 esquematiza essa relação entre a 

linguagem natural e a linguagem formal na linguagem matemática.  
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Figura 2 – Linguagem matemática: a relação entre a linguagem natural e linguagem formal 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Dessa maneira, o estágio formal que a linguagem matemática atingiu se constituiu 

através da escrita, mas é lido por meio da linguagem natural (SILVEIRA, 2014a). Assim, a 

“linguagem da matemática é híbrida, pois resulta do cruzamento da linguagem da matemática 

com uma linguagem natural, no nosso caso, o português” (MENEZES, 2000, p. 5). Devido a 

isso, Machado (2001) denomina a relação entre a linguagem matemática e a língua materna 

como uma impregnação mútua, enquanto Silva, Silva e Lucena (2010) afirmam que possuem 

uma relação de simbiose.  

 A partir de tal relação, compreende-se que a linguagem natural empresta à linguagem 

matemática os termos para expressar a sua linguagem formalizada. Adquirindo essa função, 

esses termos constituem um vocabulário próprio da matemática, que apresenta características 

específicas e possui considerável relevância para o ensino e aprendizagem de Matemática. 

 

1.3 VOCABULÁRIO MATEMÁTICO: AS PALAVRAS DA LINGUAGEM NATURAL 

EMPRESTADAS À LINGUAGEM MATEMÁTICA 

 

Embora a Matemática e a Língua Portuguesa sejam geralmente tratadas como áreas do 

conhecimento opostas que não possuem nenhum tipo de relação entre si, o empréstimo de 

oralidade da linguagem natural à linguagem formal da Matemática contraria este estereótipo 

tão característico do ambiente escolar. D’ Amore (2007) ressalta que a língua da Matemática é 

influenciada pela língua comum, muito mais do que se possa parecer à primeira vista. 

 Lorenzato (2010) afirma que, além da linguagem formal simbólica, a linguagem 

matemática empresta alguns termos da linguagem natural. Esses termos são palavras e 

expressões que possibilitam a linguagem matemática formal ser comunicada oralmente 

(MACHADO, 2001) e que também são encontrados na escrita matemática, pois esta é uma 
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“combinação de sinais, letras e palavras que se organizam segundo certas regras para expressar 

ideias” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 70, grifos nossos). Assim, Klüsener (2007) afirma que a 

linguagem matemática possui palavras e expressões específicas que expressam o conhecimento 

matemático, ou seja, possui um vocabulário próprio. Silva, Silva e Lucena (2010) e Silveira 

(2014a) se referem a esse conjunto de termos como vocabulário matemático. 

Nesse sentido, além de possibilitar a oralização da simbologia formal da Matemática, as 

palavras e expressões do vocabulário matemático também são utilizadas para escrever textos 

matemáticos. De acordo com Silveira (2014a), os textos matemáticos podem ser escritos 

utilizando somente a linguagem natural, por meio das expressões do vocabulário matemático, 

como por exemplo: apótema; fatoração; sólido geométrico; etc. Uma outra forma que os textos 

matemáticos podem ser escritos é utilizando símbolos e palavras simultaneamente.  

 

A língua na qual se faz matemática possui um “código semiológico próprio”; isso 

acarreta várias convenções, mais ou menos explícitas: existe o uso de escritas 

específicas, as expressões simbólicas, como as fórmulas. Às vezes, elas se encontram 

inseridas em frases que, de resto, pertencem à língua comum (D’AMORE, 2007, p. 

254). 

 

Dessa forma, a linguagem matemática se reaproxima da linguagem natural por meio do 

empréstimo de termos que se referem aos conceitos matemáticos, os quais possibilitam a 

oralização do conhecimento matemático e também a escrita de textos matemáticos. Diante 

disso, o vocabulário matemático pode ser compreendido como o conjunto das palavras e termos 

que expressam o conhecimento matemático através da linguagem natural, seja de forma oral ou 

escrita. A Figura 3 apresenta essa concepção de vocabulário matemático. 

 

Figura 3 – Vocabulário Matemático

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir desta conceituação, destacam-se as singularidades do vocabulário matemático, 

já que o emprego de termos pela linguagem matemática apresenta consideráveis diferenças em 

relação à utilização dos mesmos na linguagem comum. De acordo com Smole e Diniz (2001), 

a Matemática utiliza termos específicos que não fazem parte da linguagem utilizada pelos 

alunos no cotidiano e, também, palavras que possuem significados diferentes na Matemática e 

fora dela, como por exemplo os termos: total, diferença, ímpar, média e produto. Assim, Silva, 

Silva e Lucena (2010) alertam sobre a cautela que se deve ter nas aulas de Matemática diante 

das confusões na comunicação que podem ser ocasionadas por essas palavras e expressões. 

 

Na linguagem do dia-a-dia não usamos expressões como “seja um número x...” ou 

palavras como “sucessor”. Na sala de aula temos números que são primos, outros são 

naturais, temos ainda aqueles que são racionais. Nossos alunos não conhecem o 

vocabulário matemático, pois este não faz parte da vida cotidiana daqueles [...]. O 

professor deve, ainda, ter em mente e alertar seus alunos que muitas palavras usadas 

em nossa linguagem natural são usadas em matemática com significados bem 

diferentes, por exemplo: fator, produto, razão, etc. (SILVA; SILVA; LUCENA, 2010, 

p. 8-9). 

 

Maia e Carrião (2018) também argumentam sobre esse aspecto do vocabulário 

matemático. Segundo os autores, o léxico especializado da linguagem matemática envolve o 

uso de palavras que são únicas para a Matemática, como é o caso da palavra inequação, e o uso 

de palavras que também são utilizadas em outros contextos, como por exemplo, a palavra 

função. Enquanto o termo inequação é utilizado exclusivamente na linguagem matemática, a 

palavra função faz parte da linguagem comum e possui múltiplos significados, porém na 

Matemática ela tem apenas um significado bem definido. Rézio (2019) cita mais um exemplo 

que evidencia as diferenças de significado que um mesmo termo possui na linguagem comum 

e na linguagem matemática. 

 

[...] a palavra direção, muitas vezes utilizada na linguagem comum como sentido, ao 

dizer-se “Segue naquela direção!”, matematicamente representa-se por uma linha reta 

e tem sempre dois possíveis sentidos, sendo, portanto, necessário não confundir os 

termos matemáticos direção e sentido; (RÉZIO, 2019, p. 4, grifos da autora). 

 

Dessa forma, compreende-se que a Matemática possui um vocabulário que é novidade 

para o aluno, seja por seus termos exóticos ou pelas palavras e expressões que adquirem 

significados diferentes daqueles assumem na linguagem comum. Outra singularidade do 

vocabulário matemático é o rigor da ideia que expressam os seus termos. De acordo com 

Goméz-Granell (1995), na linguagem natural o sentido das palavras é muito vago e impreciso, 

por isso não se aplicam numa linguagem formalizada, como a linguagem matemática. Devido 
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a isso, ainda que se originem na linguagem natural, cada palavra ou expressão quando 

empregada pela linguagem matemática expressa ideias precisas, evitando rigorosamente 

ambiguidades de significado, como por exemplo os termos 

 

[...] grupo, anel, ideal, área, semelhante, áureo, enumerável, limite, imaginário, raiz. 

Cada vocábulo exprime uma ideia bem definida, por exemplo: dois polígonos são 

semelhantes se tiverem as medidas dos lados correspondentes proporcionais e os 

ângulos correspondentes congruentes. Note que o conceito de semelhança de 

polígonos impõe claramente duas rígidas condições; já a linguagem popular, da qual 

nos utilizamos diariamente, não exige tal rigor (LORENZATO, 2010, p. 45, grifo do 

autor). 

 

Lorenzato (2010) ainda explicita que essa diferença de rigor, que há entre a linguagem 

matemática e a linguagem comum, justifica a dificuldade que algumas pessoas têm para 

distinguir termos matemáticos, como por exemplo: perpendicular e ortogonal, superfície e 

área, poliedro e polígono, trapézio e quadrilátero, círculo e circunferência, número e numeral, 

entre outros. Apesar de apresentarem relações entre si, estes termos explicitam conceitos 

matemáticos diferentes e, por isso, não podem ser considerados sinônimos, como 

equivocadamente costumam ser empregados. 

Silveira (2014b) enfatiza o papel do rigor do vocabulário matemático ao discorrer sobre 

a realização de demonstrações matemáticas. A análise do mecanismo da demonstração por meio 

do texto matemático está relacionada ao vocabulário empregado na teoria em questão, devido 

a isso, o “repertório necessário para mostrar as evidências matemáticas deve ser preciso, já que 

demonstrar pressupõe mostrar o objeto e a objetividade linguística é necessária à aparição de 

demonstrações” (SILVEIRA, 2014b, p. 59).  

Nessa perspectiva, observa-se que, com o desenvolvimento da linguagem matemática 

formal, as palavras do vocabulário matemático passaram a expressar os conceitos matemáticos 

com mais rigor do que no passado. Assim, na linguagem matemática, o rigor não se restringe 

apenas aos símbolos, pois também é uma característica marcante do vocabulário matemático. 

A importância do vocabulário matemático para a aprendizagem está relacionada a três 

fatores principais: a especificidade das palavras, a compreensão de textos matemáticos e a 

comunicação matemática. Silveira, Meira e Silva (2014) salientam o primeiro fator, ao 

atribuírem a importância da aprendizagem do vocabulário matemático à necessidade dos 

significados das expressões linguísticas serem compreendidos em seus contextos particulares. 

Desse modo, embora sejam oriundas da linguagem natural, as palavras do vocabulário 

matemático precisam ser entendidas no contexto específico da Matemática.  
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[...] o uso de uma palavra ou expressão linguística em um contexto não garante 

compreendê-la em um outro, haja vista que os significados, embora guardem alguma 

semelhança, são por nós convencionados, indicando, portanto, a importância de 

conhecer o vocabulário matemático e não saber apenas aplicar seus algoritmos 

(SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 2014, p. 399). 

 

Assim, os autores explicitam que o conhecimento das palavras específicas da linguagem 

matemática é tão importante para a aprendizagem de Matemática quanto a aquisição da 

linguagem formal. Ainda que algumas palavras do vocabulário matemático também sejam 

utilizadas no cotidiano, como já mencionado anteriormente, é fundamental compreendê-las 

dentro do contexto matemático, uma vez que nesse elas adquirem significados e rigor diferentes 

daqueles que possuem quando são empregadas pela linguagem comum. Esse assunto será 

retomado e aprofundado no próximo tópico deste capítulo, ao discutirmos a filosofia dos jogos 

de linguagem de Wittgenstein. 

Silveira (2014b) destaca o segundo fator que evidencia a relevância do vocabulário 

matemático para a aprendizagem. A autora afirma que o conhecimento do vocabulário 

matemático é necessário para a interpretação de textos matemáticos e está relacionado ao 

conhecimento dos conceitos. “A interpretação do texto matemático consiste em traduzir os 

símbolos para a linguagem natural e, posteriormente, conferir sentido às palavras imersas em 

regras gramaticais e regras matemáticas” (SILVEIRA, 2014b, p. 58). Dessa maneira, além da 

decodificação dos símbolos matemáticos, para compreender os textos matemáticos é 

fundamental conhecer os termos provenientes da linguagem natural que os constituem.  

Ao fazer considerações a respeito da linguagem comum utilizada pela Matemática, 

D’Amore (2007) também destaca a importância dos termos matemáticos para a compreensão 

da escrita matemática. Segundo ele, na Matemática a linguagem comum aparenta ser mais 

complexa, devido ao fato de que com poucas palavras são dadas muitas informações, como por 

exemplo, na frase: “O pé da perpendicular traçada por A à reta (CD)” (D’AMORE, 2007, p. 

255). Além das dificuldades com os símbolos matemáticos, se o aluno não compreender o 

significado de cada um destes substantivos e verbos, encontrará dificuldades na própria 

linguagem comum que constitui os textos matemáticos.  

Fonseca e Cardoso (2009) ressaltam que existem vários gêneros textuais próprios da 

atividade matemática escolar: enunciados de problemas; instruções para exercícios; descrições 

de procedimentos; definições; enunciados de propriedades; teoremas; demonstrações; 

sentenças matemáticas; diagramas; gráficos e equações são alguns exemplos citados pelas 

autoras. Além disso, as autoras afirmam que os textos matemáticos podem ser escritos de 

diferentes formas e que é fundamental reconhecê-las nas atividades de leitura típicas das aulas 
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de Matemática, “sob pena de os objetivos definidos para o exercício não serem alcançados” 

(FONSECA; CARDOSO, 2009, p. 65). Como uma destas formas que o texto matemático pode 

ser escrito é através da linguagem natural, por meio do vocabulário matemático (SILVEIRA, 

2014a), consequentemente, torna-se imprescindível o conhecimento das palavras específicas da 

Matemática para a compreensão dos diferentes gêneros textuais matemáticos. 

Seabra (2017) também discute sobre o papel do vocabulário matemático para a 

compreensão dos enunciados matemáticos. O autor argumenta que, apesar de o professor de 

Matemática estar constantemente diante do desafio de traduzir a linguagem matemática em uma 

linguagem mais acessível aos alunos, o vocabulário matemático especializado é importante e 

precisa ser apresentado aos alunos, pois conforme avançam nos estudos, eles vão se deparar 

com situações-problema em que será necessário que essas nominalizações já tenham sido 

consolidadas. Além disso, o autor destaca que esse vocabulário aumenta a generalização e 

possibilita uma maior precisão na definição de processos.  

E evidenciando o terceiro fator que justifica a importância do vocabulário matemático 

para a aprendizagem, Silveira (2014a) aborda sobre a comunicação matemática. A autora afirma 

que, para os alunos aumentarem o repertório e construírem conhecimentos matemáticos que 

permitam que se comuniquem matematicamente, é necessário que eles aprendam os 

significados das palavras do vocabulário matemático. Assim, a aprendizagem das palavras 

específicas da Matemática também está relacionada ao desenvolvimento da prática de 

argumentação e do raciocínio lógico. Nesse mesmo sentido, Silveira, Meira e Silva (2014, p. 

398) ressaltam a importância das palavras do vocabulário matemático em sala de aula, 

afirmando que devem ser compreendidas de maneira satisfatória, pois para que “aluno possa 

exprimir por meio de palavras aquilo que sabe de um conceito matemático, é necessário que 

utilize as palavras do vocabulário matemático com certa precisão e objetividade”.  

A comunicação possui extrema relevância nos processos de ensino e aprendizagem, uma 

vez que ensinar e aprender são atos eminentemente comunicativos (OLIVEIRA, 2007; ZUCHI, 

2004; MENEZES, 2000). Sobre esse assunto, Santos (2009) afirma que a comunicação na aula 

de Matemática corresponde a todas as formas de discurso, às linguagens utilizadas por 

professores e alunos para representar, informar, falar, argumentar e negociar significados. A 

partir disso, a comunicação na aula de Matemática se trata de “uma atividade não unidirecional, 

mas entre sujeitos, cabendo ao professor a responsabilidade de encorajar os alunos e neles 

despertar o interesse e a disposição para uma participação ativa” (SANTOS, 2009, p. 117).  

Ainda conforme Santos (2009), a respeito da comunicação e linguagem no ensino e 

aprendizagem de Matemática, a comunicação que se pode estabelecer na interação entre o 
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professor e o aluno e deste com os seus pares é uma das principais questões nessa temática. 

Nesse sentido, Zuchi (2004) destaca que a comunicação não é apenas uma ferramenta para o 

ensino e aprendizagem de Matemática, mas também é uma meta, ou seja, por meio do ensino 

deseja-se que os alunos desenvolvam a comunicação como parte da aprendizagem. 

 

Além de a comunicação ser um meio mediante o qual se ensina e aprende, é uma 

finalidade desse mesmo ensino, uma vez que se espera que os alunos adquiram 

competências comunicativas que, no caso da Matemática, se aliam a outras 

competências como a resolução de problemas ou o raciocínio (ZUCHI, 2004, p. 53). 

 

Segundo Oliveira (2007, p. 129, grifos nossos), desde as reformas curriculares da década 

de 1980, em todos os países o ensino de Matemática busca evidenciar os saberes dos alunos, 

“dando oportunidade para a criação de seus próprios procedimentos, desenvolvimento de seu 

raciocínio, da criatividade, além de priorizar a aquisição e a comunicação da linguagem 

matemática”. Santos (2009) indica que tanto estudos quanto orientações curriculares vêm 

destacando a importância da comunicação como elemento-chave na aprendizagem de 

Matemática, na educação básica. No Brasil, em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

também destacaram a importância da comunicação para o ensino da Matemática, ressaltando 

que o aluno deve aprender a falar e a escrever sobre Matemática (OLIVEIRA, 2007).  

Diante destas considerações, observa-se que, embora a Matemática como área do 

conhecimento tenha se desenvolvido por meio de uma linguagem formal, essencialmente escrita 

e que não possui oralidade própria, muitos autores e as diretrizes que normatizam o ensino de 

Matemática destacam o valor da comunicação da linguagem matemática para a aprendizagem, 

tanto de forma escrita como também de forma oral. Isso, consequentemente, evidencia a 

aproximação entre linguagem formal matemática e a linguagem natural, uma vez que a 

comunicação do conhecimento matemático implica o empréstimo dos termos da linguagem 

natural, ou seja, demanda a utilização das palavras do vocabulário matemático. 

Klüsener (2007) afirma que o vocabulário matemático está presente desde as primeiras 

aproximações das crianças com os conceitos matemáticos até a aprendizagem da simbologia 

matemática. Na perspectiva da autora, a constituição mental dos conceitos matemáticos começa 

a ser feita pelas crianças de maneira indutiva, através da manipulação e percepção das 

informações que recebem do meio, onde passam então a elaborar as primeiras imagens mentais. 

Nesse processo destaca-se o papel da comunicação, pois a expressão auxilia a concretização do 

pensamento, impondo que a criança ordene as imagens mentais e crie a necessidade de adquirir 

um vocabulário adequado. 
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Quando começa a aprender a escrita matemática, a criança vai elaborando conceitos, 

explicitando procedimentos, continua adquirindo vocabulário correspondente e assim vai se 

aproximando da utilização dos símbolos matemáticos. Nesse sentido, Klüsener (2007, p. 183) 

salienta que a introdução do vocabulário específico da Matemática pode ocorrer desde as 

primeiras séries do Ensino Fundamental, mas pondera que “todas as expressões e termos em 

uso pelos alunos devem estar sempre repletos de significado”. Maia e Carrião (2018, p. 3) 

corroboram com essa perspectiva, pois consideram que “a linguagem da matemática escolar 

deve ser apreendida em um processo que se desenvolve ao longo de todo período de 

escolarização”.  

Dessa maneira, o vocabulário matemático deve perpassar toda a aprendizagem 

matemática, sendo suporte para a comunicação de conceitos e também para a compreensão da 

escrita matemática. No entanto, a aquisição do vocabulário matemático deve ter sentido para o 

aluno, ou seja, eles precisam compreender os significados das palavras e expressões da 

linguagem natural no contexto da Matemática. 

Todavia, apesar da sua importância para a aprendizagem matemática, o vocabulário 

matemático parece não ser destaque no ensino da disciplina.  Klüsener (2007) explicita que o 

ensino de Matemática, em geral, não tem privilegiado a linguagem matemática em suas 

diferentes formas de expressões - escrita, oral e visual – uma vez que enfatiza 

fundamentalmente códigos escritos.  

 

Esse procedimento pode ser creditado à metodologia utilizada no ensino e que não 

tem possibilitado, via de regra, nem o desenvolvimento da linguagem em todos os 

seus aspectos, nem a formação de conceitos, já que vem se utilizando de um 

vocabulário básico limitado, restritivo e específico (KLÜSENER, 2007, p. 183). 

 

Nesse sentido, a autora afirma que o ensino da Matemática tem se limitado à abordagem 

da linguagem formal, pretendendo que o aluno aprenda a linguagem simbólica da Matemática, 

sem primeiramente lhe conferir oportunidades para desenvolver a aprendizagem dos conceitos 

matemáticos através da linguagem natural. Assim, “não se leva em consideração que pensamos 

em palavras e não em símbolos, e que é necessário passar pela experimentação do material para 

posterior verbalização, tanto oral quanto escrita, para só então chegar ao processo da linguagem 

simbólica” (FERNANDEZ apud KLÜSENER, 1994, p. 184). 

Zuchi (2004) enfatiza as consequências desse modelo de ensino caracterizado pelo 

excesso de simbologia. Para a autora, ele dificulta a aprendizagem de Matemática, pois impede 

que o aluno compreenda as ideias representadas pelos símbolos. Essa forma de ensinar 
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Matemática é causada por uma apresentação inadequada da linguagem matemática, pois 

“quando abusamos do uso de símbolos e não nos preocupamos em trabalhar a compreensão dos 

mesmos, clareando o seu significado, conseguimos o efeito contrário: dificultamos o processo 

de aprendizagem da matemática.” (ZUCHI, 2004, p. 51). 

Nesse contexto, Zuchi (2004) afirma que a decodificação da simbologia da Matemática 

por meio da linguagem verbal facilita a compreensão dos conceitos. Com essa melhor 

compreensão da linguagem matemática formal, o aluno poderá até mesmo preferir representar 

os conceitos matemáticos por meio de símbolos, uma vez que permitem comunicar as ideias 

matemáticas com precisão, clareza e economia. Pontes (2007, p. 2) também explicita a 

viabilidade da utilização de palavras para a compreensão da simbologia matemática, ao destacar 

que “a escrita discursiva pode ser um meio de buscar significados para esses símbolos, pois 

possibilita substituir termos matemáticos por outros de sua própria linguagem”. 

Desse modo, o ensino de Matemática tem sido marcado pela ênfase na linguagem formal 

em detrimento da abordagem do conhecimento matemático por meio da linguagem natural, ou 

seja, do vocabulário matemático. Além de não favorecer a compreensão de textos matemáticos 

e não contribuir para a comunicação matemática, tal forma de ensino também compromete o 

entendimento dos símbolos matemáticos, uma vez que os alunos não desenvolvem outras 

formas de representar o conhecimento matemático que viabilizam a compreensão da simbologia 

matemática, como a verbalização escrita e também oral.  

Nesse sentido, Silveira (2009) ressalta que o professor não pode tratar a Matemática 

apenas como linguagem formal, pois é necessário dar vida aos símbolos e regras que não tem 

significado para o aluno. Para isso,  

 

É preciso que o professor compreenda que a linguagem é instrumento de comunicação 

e é por meio dela que pode entrar em entendimento com o aluno. É por meio do 

diálogo que tanto aluno como professor aprende a ser criativo: o aluno ensina ao 

professor o que não compreende e o professor ensina ao aluno utilizando outras 

palavras – aprimorando o seu vocabulário – de uma forma que o aluno compreenda 

(SILVEIRA, 2009, p. 6). 

 

Assim, mesmo que a Matemática se apresente por meio de uma linguagem formal 

essencialmente escrita e que não possui oralidade própria, o seu ensino e aprendizagem devem 

acontecer através da comunicação entre professor e aluno. Tal comunicação possibilita que o 

significado da simbologia matemática seja compreendido por meio da linguagem natural, 

através da utilização de palavras que expressam o conhecimento matemático. 
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Diante do modo que o ensino de Matemática tem se consolidado, destacam-se as 

dificuldades de aprendizagem matemática relacionadas à carência ou ausência de conhecimento 

do vocabulário matemático. Silveira (2014b) reforça que tais dificuldades estão relacionadas ao 

desconhecimento dos alunos diante dos termos específicos da linguagem matemática. 

 

Em certos casos, o vocabulário matemático não faz parte do repertório do estudante, 

pois são poucas as palavras deste vocabulário que podem ser compreendidas na sua 

linguagem materna, como por exemplo, o texto matemático pode ser escrito em 

linguagem natural com expressões do vocabulário matemático, tais como: o triângulo 

ABC; existe um e somente um x para cada y, etc (SILVEIRA, 2014b, p. 57). 

 

Nessa perspectiva, Rézio (2019, p. 9) explicita que existem termos do vocabulário 

matemático que são de difícil compreensão para os alunos em anos de escolaridade 

consecutivos, “o que induz que não sendo corretamente assimilados na altura considerada certa, 

tais dificuldades não são rapidamente ultrapassadas”. Isso realça as dificuldades que os alunos 

carregam diante dos termos específicos da Matemática que não foram aprendidos nos anos 

escolares anteriores, o que pressupõe os diversos obstáculos que tal defasagem impõe à 

aprendizagem matemática do aluno. 

Seabra (2017, p. 17) discute sobre as dificuldades dos alunos diante dos termos 

específicos da Matemática, exemplificando que “os alunos, muitas vezes, ao ouvirem a 

nomeação adequada à determinada regra ou propriedade se ‘fecham’ ao aprendizado, por 

considerarem que o conteúdo será de difícil compreensão, pois o ‘título’ já o é”. Assim, as 

palavras próprias da Matemática podem até mesmo amedrontar os alunos, o que acaba inibindo 

a aprendizagem. 

Nesse sentido, D’Amore (2007) salienta as dificuldades dos alunos em representar 

verbalmente o próprio conhecimento, o que justifica o amplo espaço que têm recebido os 

estudos sobre o desenvolvimento de competências linguísticas nas últimas décadas. “O 

‘bloqueio’ expositivo ou a incapacidade de dar respostas a problemas são muitas vezes causados 

pela incapacidade de verbalização, por uma restrita e limitada possibilidade verbal” (D’MORE, 

2007, p. 259). Silveira (2014a) também aponta tais dificuldades dos alunos em verbalizar o 

conhecimento matemático, ressaltando que é comum até mesmo não saberem dizer quais 

conteúdos estão estudando. 

 

Quando alguém pergunta a um estudante o que está estudando de matemática na 

escola, é comum ele não saber dizer, por exemplo, que está estudando trigonometria, 

muitas vezes, ele diz que está estudando alguma coisa com triângulos. Na verdade, 

ele não sabe o significado da palavra trigonometria. O que ele diria se estivesse 

estudando a fatoração de expressões algébricas? (SILVEIRA, 2014a, p. 8-9). 
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Pontes (2007) explicita que essa dificuldade é muito perceptível nos registros dos alunos 

ao escreverem sobre Matemática, uma vez que isso implica na utilização de termos e expressões 

muitas vezes desconhecidos ou esquecidos pelos alunos. Exemplificando essa dificuldade, a 

autora cita o caso de uma aluna que, ao explicar o procedimento matemático de redução de 

frações a um denominador comum, inventou uma nomenclatura para substituir a palavra 

denominador em seu texto, termo que a aluna provavelmente desconhecia ou não se lembrava. 

A aluna escreveu “após dividirmos o m.m.c. pelo compositor, o resultado multiplicamos pelo 

número de cima” (PONTES, 2007, p. 6, grifo da autora).  

Nesse sentido, Silveira, Meira e Silva (2014) justificam que os alunos substituem as 

palavras do vocabulário matemático por outras foneticamente semelhantes, justamente porque 

não fazem sentido para eles. Assim, termos matemáticos que possuem a pronúncia semelhante, 

como mediana e mediatriz, por exemplo, também costumam ser confundidos pelos alunos. As 

dificuldades de verbalizar sobre Matemática também inibe a oralização do seu conhecimento, 

o que cria uma barreira para a comunicação e o medo de errar torna os alunos mudos nas aulas 

de Matemática (OLIVEIRA, 2007).  

A falta de vocabulário matemático é, portanto, uma barreira para a comunicação 

matemática oral e escrita. Diante do modelo de ensino que privilegia a linguagem formal 

simbólica da Matemática, em detrimento do vocabulário matemático, também é possível 

pressupor a falta de oportunidades nas aulas para que os alunos desenvolvam a oralização e a 

escrita do conhecimento matemático. Assim, a escassez de repertório matemático dos alunos 

está intrinsecamente relacionada ao cenário tão comum das aulas de Matemático: o professor 

falando a maior parte do tempo e os alunos em silêncio, mostrando muita dificuldade e 

resistência de elaborar, até mesmo, suas dúvidas sobre o conteúdo ao professor. 

As dificuldades diante dos termos específicos da Matemática também influenciam na 

leitura e interpretação dos textos matemáticos, como os enunciados de questões e problemas 

matemáticos, que são uma preocupação frequente dos professores de Matemática. Rézio (2019) 

constata a dificuldade na compreensão de muitos termos e expressões encontradas em 

enunciados de exercícios ou problemas no âmbito da disciplina da Matemática.  

 

Por parte de muitos alunos, eram de difícil entendimento certas expressões 

encontradas em enunciados de exercícios, como por exemplo “classifique”, “prove” 

ou “enumere”, não percebendo o objetivo do exercício. Quando tal acontecia, estes 

alunos ou não respondiam ou respondiam algo que não era o pretendido ou 

eventualmente dirigiam-se à professora interrogando-a sobre o que era perguntado em 

determinado exercício (RÉZIO, 2019, p. 3). 
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Fonseca e Cardoso (2009) ressaltam que, geralmente, os professores atribuem os 

insucessos da aprendizagem matemática a essa falta de habilidade dos alunos na leitura dos 

textos matemáticos. Diante disso, muitas vezes, a solução para essa questão consiste em pedir 

ao professor de Língua Portuguesa que trabalhe leitura e interpretação de texto com os alunos, 

pois “é comum a concepção de que, se o aluno tivesse mais fluência na leitura nas aulas de 

língua materna, consequentemente ele seria um melhor leitor nas aulas de matemática” 

(SMOLE; DINIZ, 2001, p. 69).  

Segundo Pontes (2007), infelizmente as práticas de leitura e escrita não são comuns nas 

aulas de Matemática, pois a disciplina de Língua Portuguesa sempre foi o espaço formal para o 

exercício destas habilidades. Fonseca e Cardoso (2009) também discutem a cerca desta questão. 

 

De fato, nas aulas de Matemática, as oportunidades de leitura não são tão frequentes 

quando poderiam, pois os professores tendem a promover muito mais atividades de 

“produção matemática”, entendida como resolução de exercícios. Práticas de leitura 

não apenas de textos, mesmo que teóricos, de Matemática como também de descrições 

ou explicações escritas de procedimentos são, muitas vezes, preteridas em benefício 

das explicações orais, dos macetes, das receitas (FONSECA; CARDOSO, 2009, p. 

66, grifos das autoras). 

 

As autoras afirmam que essa característica de ensino está relacionada à formação dos 

professores de Matemática, pois nesta dificilmente são tratadas questões de didática da leitura 

e da produção de textos, como se o professor não fosse se deparar com essas questões em seu 

fazer docente. Contudo, a leitura e a escrita fazem parte da formação de qualquer pessoa e vão 

além de apenas uma área do conhecimento, devendo ser privilegiadas por todas as disciplinas 

escolares. Sendo assim, não é suficiente somente pedir que o aluno leia e nem se pode relegar 

essa tarefa apenas às aulas de língua materna, pois embora essa última medida possa contribuir 

para a leitura de modo geral, ela não ataca a questão fundamental da dificuldade específica com 

os textos matemáticos (FONSECA; CARDOSO, 2009).  

É preciso que os alunos aprendam a ler os textos matemáticos durante as aulas de 

Matemática, uma vez que para interpretá-los necessitam se familiarizar com suas 

singularidades, o que envolve compreender o significado das palavras e expressões específicas 

que expressam o conhecimento matemático (SMOLE; DINIZ, 2001). Nesse sentido, Ferreira e 

Oliveira (2013) salientam a importância de os professores de Matemática levarem em 

consideração no ensino a semântica dos enunciados matemáticos. 

 

É preciso, portanto, que os professores de matemática compreendam o processo de 

construção e de recepção do enunciado matemático não só no tocante à necessidade 
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da veiculação e da comunicação das informações, mas também na compreensão de 

seu suporte semântico (FERREIRA; OLIVEIRA, 2013, p. 1-2). 

 

 Destarte, é fundamental que o professor de Matemática tome como parte do ensino da 

disciplina o trabalho com os textos matemáticos e, consequente, a abordagem das palavras e 

expressões específicas da Matemática. Para isso, ele precisa receber uma formação que o 

possibilite ter consciência disso e aprender sobre a didática de textos matemáticos, o que aponta 

o papel dos cursos de formação de professores de Matemática para melhorar a prática dos 

docentes nesse quesito. Isso mostra que a falta do vocabulário matemático no ensino é também 

uma questão perpassa a formação de professores. 

Ferreira e Oliveira (2013) ainda afirmam que, em relação a conceituação e significação 

dos termos matemáticos, há uma lacuna no ensino e na aprendizagem que nem o currículo e 

nem os livros didáticos conseguem preencher. Maia e Carrião (2018) ratificam essa afirmação, 

explicitando que os livros didáticos dão pouca atenção às questões da linguagem matemática, 

raramente enfatizando as suas regras e estrutura. Nesse sentido, os alunos encontram muitas 

dificuldades diante dos textos trazidos pelos livros didáticos, devido ao tratamento superficial 

dado aos termos matemáticos. Além disso, os autores ponderam que simplesmente explicitar o 

significado dos símbolos ou palavras matemáticas não favorece a aprendizagem. 

 

Um exemplo é a frase “a soma de n termos iguais”, nela em geral se frisa apenas que 

n é um número qualquer, porém não é simples para o aluno identificar que ela quer 

dizer de uma soma de vários números iguais, mas que você não sabe quantos são e 

que essa quantidade pode variar, mas é finita. Podemos, assim, perceber que uma 

simples frase, muito frequente na aula de matemática, pode trazer dificuldades de 

interpretação para os alunos e que apenas explicitar o significado de um símbolo, ou 

de um nome, pode não ser suficiente para a compreensão adequada (MAIA; 

CARRIÃO, 2018, p. 3-4). 

 

Essas considerações mostram que instrumentos que influenciam diretamente no ensino 

de Matemática, como o currículo e o livro didático, não têm abordado a linguagem matemática 

de maneira satisfatória. Devido a isso, faz sentido o vocabulário matemático não ter espaço no 

ensino de Matemática e os alunos apresentarem tantas dificuldades diante das palavras 

específicas da Matemática, tendo em vista que o currículo direciona os conteúdos e capacidades 

que os alunos devem desenvolver e o livro didático se constitui como um dos principais recursos 

didáticos adotados no ensino de Matemática.  

De acordo com Maia e Carrião (2018), o professor trabalha pouco a linguagem nas aulas 

de Matemática devido ao fato de essa linguagem já ser familiar para o docente, o qual a utiliza 

com naturalidade e desenvoltura. No entanto, é necessário que o professor desnaturalize a 
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linguagem matemática, notando que ela não é trivial para os alunos, pois “somente assim ele 

poderá fazer um trabalho de ‘alfabetização’ na linguagem da matemática escolar” (MAIA; 

CARRIÃO, 2018, p. 3). Assim, o professor não pode desprezar a importância da linguagem no 

ensino de Matemática, mas lhe conferir atenção especial, explorando-a por meio de atividades 

específicas. 

A partir disso, os autores asseguram que “fazer um trabalho para que o aluno conheça e 

se familiarize com o uso da linguagem da matemática escolar faz parte do ensino Matemática, 

possibilitando que o aluno tenha acesso aos conceitos e desenvolva as habilidades necessárias” 

(MAIA; CARRIÃO, 2018, p. 9). Desse modo, em paralelo ao trabalho com os conceitos 

matemáticos, o professor deve realizar um trabalho intencional e explícito com a linguagem 

especializada da Matemática, uma vez que a apropriação do seu uso pode conferir autoridade 

ao aluno na sua aprendizagem. “Acreditamos que essa autonomia só é possível quando o aluno 

tem o domínio dessa linguagem” (MAIA; CARRIÃO, 2018, p. 2). 

Rézio (2019) também argumenta sobre a importância do conhecimento da linguagem 

matemática para a aprendizagem, destacando o seu papel para a comunicação matemática e 

para a compreensão de enunciados matemáticos.  

 

[...] a correta apropriação da linguagem matemática está na base de uma comunicação 

matemática de qualidade na aula de matemática, seja entre cada aluno e os seus pares 

seja entre alunos e professora, e do entendimento de enunciados de exercícios e 

problemas com que os alunos se deparam na área disciplinar da matemática (RÉZIO, 

2019, p. 10). 

 

Tais considerações evidenciam que a abordagem dos conceitos matemáticos não é 

suficiente para a aprendizagem autônoma do aluno, pois também é necessário um trabalho 

específico, intencional e explícito com a linguagem a matemática. Laborde apud D’Amore 

(2007, p. 253) corrobora com essa perspectiva, ao explicitar que “parece impossível que o 

estudante aprenda a utilizar a linguagem especifica da Matemática, ‘por osmose’; é necessário 

então existir uma verdadeira e própria atividade didática específica explicitamente pensada 

nesse sentido”. Como o vocabulário matemático faz parte da linguagem matemática, esse 

trabalho específico também deve contemplar as palavras e expressões que expressam o 

conhecimento matemático. 

Essa questão é explicitada por Fonseca Cardoso (2009, p. 65), que defendem a 

necessidade de investigações e ações pedagógicas específicas que contemplem, dentre outros 

aspectos, o acesso aos termos envolvidos nos textos matemáticos, “trabalho esse que o educador 

matemático precisa reconhecer e assumir como de sua responsabilidade”. Sobre isso, Rézio 
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(2019) indica que há pesquisas que sugerem que o ensino de um novo vocabulário de forma 

explícita é mais eficaz do que se for aprendido de forma acidental e isolada. “Por forma explícita 

entende-se que os professores introduzam e ensinem uma nova palavra e seu significado através 

de uma apresentação sistemática e propositada, permitindo que os alunos se envolvam com os 

múltiplos usos da palavra” (RÉZIO, 2019, p. 2-3).  

Para Smole e Diniz (2001), a dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender 

problemas matemáticos também está relacionada à ausência de um trabalho específico com os 

textos matemáticos. As autoras explicitam que a escrita matemática envolve elementos que 

podem se constituir em obstáculos para a compreensão dos alunos, dentre os quais, se destaca 

o uso de termos específicos da Matemática. Diante disso, são necessárias ações pedagógicas 

propositadas que desenvolvam a leitura e a interpretação de textos matemáticos. 

 

Para que tais dificuldades sejam superadas, e para que não surjam dificuldades, é 

preciso alguns cuidados desde o início da escolarização, ou seja, desde o período de 

alfabetização. Cuidados com a leitura que o professor faz do problema, cuidados em 

propor tarefas específicas de interpretação do texto de problemas, enfim, um projeto 

de intervenções didáticas destinadas exclusivamente a levar os alunos a lerem 

problemas de matemática com autonomia e compreensão (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 

72). 

 

Nessa perspectiva, as autoras evidenciam que, quando os alunos ainda não são leitores, 

o professor pode ler todo o texto do problema matemático para eles. Posteriormente, quando os 

alunos já começam a ler, o professor também pode auxiliá-los na leitura, garantindo que 

compreendam o problema, mas sendo cuidadoso para não enfatizar palavras-chave e nem 

utilizar recursos que impeçam os alunos de buscar a solução para o problema por si mesmos. 

Smole e Diniz (2001) também ressaltam recursos para auxiliar alunos já alfabetizados, mas que 

apresentam dificuldades na interpretação de textos matemáticos. Em duas das sugestões de 

atividades apresentadas, é possível identificar o tratamento do vocabulário matemático. 

A primeira propõe atividades a partir da leitura de problemas matemáticos. Por 

intermédio dessa leitura, que auxilia os alunos a buscarem sentido para o texto, o professor pode 

indicar que os alunos descubram sobre o que o problema fala, qual é a pergunta, se há palavras 

desconhecidas e até propor que expliquem o problema para um colega. Conforme as autoras, o 

objetivo é “garantir meios para que os alunos possam iniciar a resolução do problema sem, pelo 

menos, ter dúvidas quanto ao significado das palavras que nele aparecem” (SMOLE; DINIZ, 

2001, p. 73). Nesse sentido, o professor também pode propor que os alunos registrem, no 

caderno ou em um dicionário, as palavras novas que aprenderem ou que possuem dúvidas para 

consultarem sempre que necessário. 
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A segunda sugestão é a leitura do livro didático, na qual o professor orienta os alunos a 

se atentarem para as características do texto matemático, como os títulos, exemplos, palavras 

especiais, uso de letras diferentes, ilustrações, etc. Dentre outros aspectos, esta atividade 

constitui-se como “um bom momento para discutir o uso do dicionário para consultar as 

palavras desconhecidas e para lembrar que eles podem anotar em seu próprio dicionário, se 

houver um, os novos termos matemáticos que forem aprendendo” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 

79). 

Ao objetivarem trabalhar especificamente os textos matemáticos, portanto, essas 

atividades também implicam em uma abordagem específica do vocabulário matemático, 

caracterizada pelo reconhecimento das palavras próprias da Matemática, pesquisa de seus 

significados e pela elaboração de dicionários com as palavras do vocabulário matemático. Isso 

reafirma que o desenvolvimento da leitura e interpretação de textos matemáticos não ocorre 

sem que os alunos tenham conhecimento do vocabulário especializado que constitui a escrita 

matemática. 

Ferreira e Oliveira (2013) também discorrem a respeito da viabilidade da criação de 

materiais em que os alunos registram as palavras e expressões específicas da Matemática. 

“Trata-se, com efeito, da criação de vocabulários da matemática; concepção não estanque, pois 

o objetivo não é a criação de material que será usado para consulta definitiva, mas o próprio 

processo de criação e de recepção desse material” (FERREIRA; OLIVEIRA, 2013, p. 2). Os 

autores enfatizam, desse modo, que criar vocabulários matemáticos visa a aquisição de 

repertórios matemáticos, não por meio de uma apropriação passiva, mas por meio de um 

conjunto de etapas de construção e desconstrução, ou desconstrução e construção, da realidade 

matemática, objetivando a aprendizagem dinâmica em que o indivíduo é, de fato, sujeito de sua 

história.  

A viabilidade da elaboração de materiais para registrar os termos matemáticos também 

é apontada por outros autores. Ao alegar a atenção especial que a linguagem matemática 

demanda do professor, Lorenzato (2010) sugere a organização de um glossário de termos e 

símbolos, à medida que estes forem aparecendo nos estudos, como uma alternativa que pode 

auxiliar os alunos e professores. Além disso, a partir da análise de experiências de elaboração 

de dicionários para auxiliar a aprendizagem dos significados de expressões linguísticas em seus 

contextos particulares6, Silveira, Meira e Silva (2014) também reconhecem que o dicionário 

 
6 Se trata da experiência de Ludwig Wittgenstein, que elaborou um dicionário de ortografia alemã, e do caso da 

reeducadora francesa Stella Baruk, que produziu um dicionário de Matemática (SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 

2014). No próximo tópico deste capítulo, discutiremos um pouco mais sobre o dicionário de Wittgenstein. 
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pode favorecer o domínio do vocabulário matemático, apesar de ser um instrumento muito 

pouco utilizado nas aulas de Matemática.  

Mas além destas estratégias baseadas na construção de 

dicionários/vocabulários/glossários, Pontes (2007, p. 6) afirma que escrever sobre Matemática 

é “uma forte maneira de exercitar e enriquecer o vocabulário matemático”. Além de promover 

a escrita e a reformulação de textos matemáticos, Smole (2001, p. 47) argumenta que é relevante 

que o professor realize intervenções nos textos de seus alunos, “para que estes se apropriem do 

vocabulário específico, utilizem-no, evoluam na compreensão dos significados das noções e 

dos conceitos matemáticos e possam perceber a importância de expressá-los com precisão”. 

Dessa maneira, o professor de Matemática auxilia não apenas na organização do texto, mas 

também na utilização do vocabulário matemático. 

Já Cavalcanti (2001) destaca que o vocabulário matemático também pode ser 

desenvolvido por meio de atividades baseadas na oralidade. 

 

A oralidade utilizada como recurso na resolução de problemas pode ampliar a 

compreensão do problema e ser veículo de acesso a outros tipos de raciocínio. Falar e 

ouvir nas aulas de matemática permite uma maior troca de experiências entre as 

crianças, amplia o vocabulário matemático e linguístico da classe e faz com que ideias 

e procedimentos sejam compartilhados. Ao ouvir seus pares e o professor, a 

compreensão do enunciado, por exemplo, modifica-se. Trabalhar oralmente com 

resolução de problemas, ainda que com crianças que não sejam leitoras e escritoras, é 

uma maneira de inseri-las nesse novo universo e aproximá-las da linguagem 

matemática (CAVALCANTI, 2001, p. 126, grifo nosso).  

 

Ao trabalhar a resolução de problemas matemáticos, a autora explicita que o professor 

pode estimular a oralidade por meio da exposição do procedimento de resolução e também 

através da resolução de problemas em duplas ou grupos. Na primeira sugestão, o aluno é 

convidado a explicar como resolveu um problema e a esclarecer as dúvidas de seus colegas de 

classe. Ao fazer isso, o aluno lança mão de procedimentos que não aparecem no registro escrito 

para explicar o seu raciocínio, além de criar formas de comunicar-se por meio de gestos e 

expressões que também não conseguiu elaborar na sua escrita. Já a segunda sugestão 

evidenciada pela autora é viável, principalmente, para os alunos que não gostam ou têm 

dificuldades de falar para toda a turma, uma vez que as duplas ou os grupos possibilitam um 

espaço assegurado de discussão. “Essa é uma forma de garantir que falem e sejam ouvidas, 

opinem e recebam sugestões e pontos de vista de seu interlocutor” (CAVALCANTI, 2001, p. 

127). 

Essas sugestões de atividades, que pressupõem um trabalho específico com as palavras 

e expressões próprias da Matemática por meio da escrita de textos matemáticos e através da 
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oralidade, reiteram o argumento, explicitado ao longo deste subcapítulo, de que o conhecimento 

do vocabulário matemático é fundamental para a compreensão dos textos matemáticos e para a 

comunicação matemática, inclusive de forma oral. Devido a isso, faz todo sentido promover a 

abordagem do vocabulário matemático no ensino por meio de atividades que objetivam 

desenvolver a escrita e a oralização do conhecimento matemático. Juntamente com a proposta 

de elaboração de materiais que registram os termos matemáticos, essas atividades demonstram 

possibilidades de realizar-se um trabalho específico, intencional e explícito com o vocabulário 

matemático. 

 

1.4 OS JOGOS DE LINGUAGEM DE WITTGENSTEIN: UMA PERSPECTIVA PARA A 

COMPREENSÃO DO VOCABULÁRIO MATEMÁTICO 

 

A filosofia de Wittgenstein a respeito dos jogos de linguagem oferece subsídios para 

compreender a especificidade do vocabulário matemático. No tópico anterior, apresentamos 

que a especificidade dos termos matemáticos é um dos fatores que evidencia a sua importância 

para a aprendizagem matemática. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) se 

dedicou à filosofia da linguagem, à lógica e à linguagem matemática, fazendo considerações 

muito importantes sobre a relação entre linguagem e o processo de construção do conhecimento 

matemático (COÊLHO, 2017). 

A sua obra é marcada por duas concepções filosóficas que se contrapõem entre si. Na 

primeira, exposta no seu livro Tractatus Logico-Philosophicus (1921), Wittgenstein defende 

que tanto a linguagem quanto o mundo possuíam uma estrutura lógica subjacente e que havia 

uma correspondência entre a linguagem e o mundo, ou seja, “cada nome na linguagem nomearia 

(descreveria) um objeto no mundo e assim cada proposição da linguagem descreveria um fato 

no mundo” (SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 2014, p. 394). Assim, Coêlho (2017) afirma que 

nessa primeira filosofia, Wittgenstein compreendia a linguagem como um mero instrumento de 

descrição. 

 Dessa forma, em seu primeiro modo de pensar, Wittgenstein considerava que havia uma 

correspondência biunívoca entre os nomes da linguagem e os elementos do mundo, onde cada 

nome descreveria um objeto. Além disso, determinava que a linguagem consistia em um 

conjunto de proposições formadas por nomes. Os significados dos nomes seriam determinados 

a priori, ou seja, seriam independentes dos usos da linguagem feitos pelos usuários (SILVEIRA; 

MEIRA; SILVA, 2014). Assim, a primeira filosofia de Wittgenstein não levava em 

consideração as formas que as pessoas utilizavam as expressões linguísticas na prática e 
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defendia uma linguagem ideal, livre de ambiguidades, onde os elementos de cada proposição 

teriam apenas um significado.  

 Embora a partir dessas primeiras ideias o filósofo tivesse pensado ter resolvido os 

problemas da filosofia, mais tarde fica evidente que Wittgenstein compreendeu que a linguagem 

vai muito além do que apresentou no Tractatus. Segundo Coêlho (2017), na sua obra 

Investigações Filosóficas (1945) fica claro que Wittgenstein defende uma outra perspectiva de 

linguagem, ao apresentar novas considerações sobre o conceito de significado, de compreensão, 

de proposição, de lógica e dos fundamentos da Matemática. 

 Diferentemente da sua primeira concepção, agora Wittgenstein considera e valoriza 

muito a dimensão pragmática da linguagem, ou seja, os usos práticos que são feitos das 

expressões linguísticas nos diferentes contextos. Nesse sentido, a linguagem é considerada uma 

ferramenta pública, ordinária, do dia a dia, não se restringindo apenas à forma lógica das 

proposições, uma vez que estas não são suscetíveis de formalização, pois se prestam a um uso 

contextual. Embora nomear objetos no mundo seja um dos usos da linguagem, nessa 

perspectiva não é o único uso possível. Pelo contrário, Wittgenstein critica diretamente o 

aprendizado da linguagem como apenas designar objetos e nomear coisas, pois acredita que “o 

significado da palavra é construído na articulação da linguagem em seu contexto e em seu uso” 

(COÊLHO, 2017, p. 47). 

 

Para Wittgenstein, agora o significado não deve mais ser compreendido como algo 

fixo e determinado, como uma propriedade que emana da palavra, mas sim como algo 

que as expressões linguísticas, a linguagem, exerce em um contexto específico e com 

objetivos específicos. O que significa que o significado pode variar dependendo do 

contexto em que a palavra é utilizada e do propósito desse uso (RUY, 2008, p. 2). 

 

 Dessa maneira, Ruy (2008) pondera que, nessa segunda concepção de Wittgenstein, não 

se pode generalizar e definir uma entidade abstrata como sendo o significado da palavra, pois 

o significado é o uso da palavra em determinado contexto. Assim, os significados das palavras 

não são fixos e definidos a priori, mas pelo contrário, variam dependendo da situação em que 

estão sendo utilizados. Silveira, Meira e Silva (2014) reforçam a importância do contexto na 

constituição do significado dos signos, destacando que não é possível dar o significado 

independente do contexto ou atividade em que estão sendo inseridos. A utilização de palavras 

ocorre em contextos dialógicos, como parte de culturas e formas de vida. Quando falamos, há 

intenções que estão no agir de um contexto. 
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Com isso Wittgenstein nos mostra que não há uma essência, um fundamento último 

extralinguístico para os significados de nossas expressões. O significado depende do 

uso que fazemos delas, de hábitos e costumes aprendidos e ensinados, da maneira 

como convencionamos usá-las (SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 2014, p. 396, grifos dos 

autores). 

  

 Ao analisarem a experiência de Wittgenstein como professor, Silveira, Meira e Silva 

(2014) destacam a influência dessa segunda concepção filosófica em sua prática como 

educador. Alguns autores, inclusive, identificam que foi a sua experiência pedagógica que 

contribuiu para o amadurecimento da sua filosofia. Wittgenstein formou-se professor do ensino 

fundamental e trabalhou em algumas cidades do interior da Áustria. Em 1920, ele escreveu um 

dicionário de ortografia alemã para o uso em escolas primárias (GLOCK, 1998). 

 Esse dicionário salienta o distanciamento de Wittgenstein das suas primeiras ideias. O 

material contém 42 páginas e 5700 palavras e explicita a gramática conforme a linguagem dos 

estudantes, ou seja, de acordo com a forma que as crianças falavam. O filósofo criticava os 

dicionários tradicionais, pois acreditava que as crianças deveriam aprender o significado das 

palavras conforme utilizavam no cotidiano. Diante disso, “seria preciso considerar, no processo 

de aprendizagem, o contexto em que os usos das palavras eram efetivados” (SILVEIRA; 

MEIRA; SILVA, 2014, p. 394). Dada a importância que Wittgenstein atribuía ao contexto para 

a aprendizagem das palavras, a sua experiência como professor evidencia uma proximidade 

muito grande com as ideias de sua segunda filosofia.  

Nessa segunda concepção apresentada em Investigações Filosóficas, Wittgenstein 

desenvolve a ideia de jogos de linguagem para elucidar os diferentes usos que as expressões 

linguísticas podem ter. Para Coêlho (2017) os jogos de linguagem explicitam a linguagem de 

maneira ativa e transformadora que age de maneira dinâmica em diversos momentos, 

reforçando assim a contradição de Wittgenstein com sua antiga forma de pensar a linguagem. 

Wittgenstein (2014) explicita que a expressão jogos de linguagem enfatiza que o falar 

de uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Então, o autor destaca a 

multiplicidade de jogos de linguagem que podem existir, apresentando alguns exemplos deles. 

 

Dar ordens e agir segundo ordens –  

Descrever um objeto segundo a aparência ou por medição –  

Produzir um objeto segundo uma descrição (desenho) –  

Informar um acontecimento –  

Fazer conjecturas sobre um acontecimento –  

Propor uma hipótese e prová-la –  

Apresentar os resultados de um experimento mediante tabelas e diagramas –  

(WITTGENSTEIN, 2014, p. 22). 
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Destarte, o conceito de jogos de linguagem de Wittgenstein está relacionado ao emprego 

da linguagem nos diferentes contextos, ou seja, à aplicação da linguagem nas diferentes 

práticas. (SILVEIRA, MEIRA, SILVA, 2014). Wittgenstein defende que as expressões 

linguísticas são sempre empregadas com objetivos específicos, em contextos onde o falante e o 

ouvinte interagem. Ele compreende que uma mesma palavra pode ser utilizada em diferentes 

contextos com diferentes significados. São esses diferentes contextos de uso das palavras, com 

seus objetivos específicos, que Wittgenstein denomina jogos de linguagem (RUY, 2008). Nesse 

sentido, Coêlho (2017) reafirma que há incontáveis jogos de linguagem: ordenar, agir, 

descrever um objeto, relatar um acontecimento, fazer suposições, inventar histórias traduzir, 

entre outros.  

Em Investigações Filosóficas, Wittgenstein (2014) busca esclarecer a sua concepção de 

linguagem através de uma analogia. Ao convidar o leitor a imaginar uma caixa de ferramentas 

com martelo, alicate, serra, chave de fenda, metro, pote de cola, pregos e parafusos, 

Wittgenstein explicita que “tão diferentes como são as funções desses objetos, são também 

diferentes as funções das palavras” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 14). Nessa comparação, 

Wittgenstein compara a linguagem com a caixa de ferramentas para evidenciar os seus 

diferentes usos. Assim como uma caixa de ferramentas pode ser utilizada para fazer diversas 

coisas, as palavras da linguagem também podem ser empregadas em diversos contextos de uso, 

ou seja, em diversos jogos de linguagem.  

Nesse sentido, Wittgenstein desenvolveu o conceito de jogos de linguagem, destacando 

principalmente a importância de perceber a palavra e seus significados em diferentes usos. 

Assim de acordo com sua perspectiva, uma mesma palavra que tem um significado em um jogo 

de linguagem pode possuir outro significado em um jogo de linguagem diferente, como por 

exemplo, “a expressão ‘acertar o relógio’, que pode ter um uso em uma medição precisa de 

tempo, ou induzir uma pessoa a não se atrasar” (COÊLHO, 2017, p. 48). 

Wittgenstein (2014) também afirma que os jogos de linguagem possuem semelhanças 

entre si. De acordo com Glock (1998, p. 325), não há um traço definidor comum a todos os 

jogos de linguagem, mas eles se unem por “uma complexa rede de semelhanças que se 

sobrepõem e se entrecruzam”. Wittgenstein costumava chamar tais semelhanças entre os jogos 

de linguagem de semelhanças de família. Nesse sentido, os contextos de uso que determinada 

palavra pode ser empregada embora sejam diferentes, apresentam semelhanças entre si. 

Wittgenstein elucida melhor o que compreende como semelhanças de família ao apresentar as 

semelhanças entre os jogos de linguagem em que a palavra número é utilizada.  
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Para o autor, aplicamos o conceito de número em seus diferentes tipos, a saber: 

número transfinito, número racional, número real etc. Todos esses conceitos 

apresentam um parentesco que faz serem chamados de números. Desse modo, os 

números não podem ser definidos por uma única propriedade comum. Todavia, 

apresentam algum traço que faz serem conceituados como tal (SILVEIRA; MEIRA; 

SILVA, 2014, p. 393). 

 

Outro ponto importante na segunda concepção de Wittgenstein é o conceito de formas 

de vida. Conforme Glock (1998), Wittgenstein utiliza esse termo para enfatizar o 

entrelaçamento entre cultura, visão de mundo e linguagem. Ele sustenta que o contexto não-

linguístico é essencial para a compreensão das atividades linguísticas, pois os jogos de 

linguagem se relacionam estreitamente com o contexto das atividades não-linguísticas. Assim, 

as formas de vida se referem à formação cultural ou social, à totalidade das atividades 

comunitárias, “em que estão imersos os nossos jogos de linguagem” (GLOCK, 1998, p. 174).  

Dessa maneira, o conceito de formas de vida reforça a importância do contexto para a 

compreensão de linguagem de Wittgenstein em sua segunda filosofia. 

Glock (1998) também aponta que Wittgenstein enfatiza que falar é uma atividade guiada 

por regras. Nessa perspectiva, Ruy (2008) explicita que, da mesma forma que jogos são jogados 

de acordo com regras, os jogos de linguagem também possuem regras, ou seja, regras de uso 

definindo o que é ou não válido, segundo quais objetivos podem ser alcançados. Inclusive, 

analisar os significados das palavras significa localizar os jogos de linguagem em que são 

empregadas e observar o uso que os participantes fazem delas nesses jogos. 

  

Assim como no jogo de xadrez onde o importante não são as figuras das peças, mas a 

maneira como funciona o jogo, também na linguagem o que parece ser importante 

para Wittgenstein nas Investigações, são as funções que as palavras podem exercer 

nos diversos jogos de linguagem. As regras estabelecem-nos como e para que 

podemos usá-las e em que circunstâncias isso pode ser feito (RUY, 2008, p. 9, grifo 

do autor).  

 

Ruy (2008) ainda destaca que, para Wittgenstein, os jogos de linguagem e as suas regras 

estão sempre em transformação. O caráter mutante dos jogos de linguagem se justifica devido 

a eles fazerem parte de formas de vida, ou seja, estarem imersos em práticas humanas que estão 

sempre sujeitas a mudanças. Sendo assim, ao longo do tempo e de acordo com as formas de 

vida, os jogos de linguagem podem ser modificados, descartados, substituídos por outros jogos, 

assim como suas regras podem também sofrer modificações. 

Coêlho (2017) destaca que Wittgenstein também admite os problemas causados pelas 

formas de linguagem e por sua má interpretação, provocada principalmente pela falta de 

domínio no uso das palavras e da gramática. Diante disso, ele “defende uma reforma da 



63 
 

linguagem a fim de melhorar os mal-entendidos no uso prático das palavras, construindo uma 

organização no conhecimento do uso da linguagem” (COÊLHO, 2017, p. 48). 

Tendo em vista as características da segunda concepção de Wittgenstein, podemos então 

analisar os jogos de linguagem que estão imersos no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática. O contexto de ensino e aprendizagem de Matemática pode ser entendido como 

uma forma de vida, já que envolve a relação entre cultura e linguagem, e a linguagem 

matemática e a linguagem natural podem ser compreendidas como jogos de linguagem 

presentes nessa forma de vida, uma vez que se caracterizam como contextos de uso das palavras. 

Embora apresentem semelhanças de família, o emprego das palavras na linguagem matemática 

e na linguagem natural deve seguir as regras de cada linguagem.  

 

A língua natural e a linguagem matemática apresentam algumas semelhanças de 

família em suas estruturas. No entanto, a primeira possui aspecto mais polissêmico 

que pode causar algumas interferências na interpretação da segunda. Devido a essa 

polissemia, às vezes, uma expressão verbalizada pelo professor de matemática pode 

não possuir o mesmo significado para o aluno, e isso em algumas circunstâncias pode 

levar o estudante a interpretar a linguagem matemática de modo equivocado, isto é, 

interpretar de forma que não esteja em acordo com a lógica da matemática 

(SILVEIRA; MEIRA; SILVA, 2014, p.  393, grifo dos autores). 

 

Considerando que o aluno possui mais familiaridade com a aplicação das palavras no 

contexto da linguagem natural, verifica-se que as dificuldades na aprendizagem matemática 

estão relacionadas à falta de compreensão do significado das expressões linguísticas no 

contexto da linguagem matemática. Devido a isso, Silveira (2014a) ressalta a importância da 

linguagem nas aulas de Matemática, já que uma palavra pode ter muitos significados que podem 

gerar mal-entendidos. Assim, se faz necessário que o professor ensine e o aluno compreenda as 

regras da linguagem matemática, principalmente diferenciando-as da linguagem natural, ou 

seja, da linguagem utilizada no dia a dia. 

O exemplo da palavra semelhança no contexto da linguagem matemática e da 

linguagem popular, citado por Lorenzato (2010), evidencia a importância dessa compreensão 

dos significados das palavras conforme o jogo de linguagem em que estão empregadas. Na 

linguagem matemática, dois polígonos são semelhantes quando apresentam duas rigorosas 

características: as medidas dos lados correspondentes proporcionais e os ângulos 

correspondentes congruentes. Já na linguagem popular, a utilização desse vocábulo não exige 

tanto rigor para ser utilizada. Dessa forma, verifica-se que as regras da linguagem matemática 

são mais rigorosas do que as regras da linguagem natural. 
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Nessa perspectiva, ao analisar os equívocos de alunos advindos da interpretação de 

textos matemáticos, Silveira (2009) evidencia o conflito entre a objetividade da Matemática e 

a subjetividade do aluno. Ao contrário da linguagem natural, as regras de uso das palavras no 

contexto da linguagem matemática não são familiares para os alunos, eles precisam aprendê-

las. Na tentativa de compreender os enunciados matemáticos, a busca de sentido do aluno pode 

se deparar com outras lógicas que não estão de acordo com a lógica da Matemática, uma vez 

que os sentidos da linguagem cotidiana necessariamente não convergem com os sentidos da 

Matemática (SILVEIRA, 2014b). 

Devido a isso, se faz necessária a comunicação entre o professor e o aluno para entrarem 

em acordo quanto ao contexto de uso das palavras. Silveira (2014b) afirma que é por meio da 

linguagem do aluno que o professor pode encontrar a origem de suas confusões e erros e, 

também, é por meio da linguagem que ele pode ensiná-lo a traduzir corretamente um texto para 

que lhe forneça sentido. “É no jogo de linguagem que o professor pode compreender a lógica 

do aluno e o aluno compreender a lógica da Matemática com o auxílio do professor” 

(SILVEIRA, 2014a, p. 11). 

Apoiando-se na filosofia de jogos de linguagem de Wittgenstein, Silva, Silva e Lucena 

(2009) apresentam o conceito de obstáculos linguísticos para se referir às palavras que “cabem” 

em certas situações, mas que em novos contextos produzem mal-entendidos. Nesse sentido, os 

autores apontam que as palavras que na linguagem cotidiana possuem um significado e, na 

linguagem matemática possuem outro, estão sujeitas a se tornarem obstáculos linguísticos, 

como pode-se observar no seguinte exemplo: 

 

[...] o conhecimento linguístico dos alunos pode tornar-se um obstáculo na 

aprendizagem do “máximo divisor comum (mdc)” e do “mínimo múltiplo comum 

(mmc)”. O professor fala em máximo (mínimo) e o aluno pensa logo em grande 

(pequeno), maior (menor); porém, ao calcular, por exemplo, o mdc de (420, 700), 

temos como resultado 140 (que é significativamente menor que 420 e 700), ou quando 

o professor calcula o mmc de (30, 35), temos o resultado 210 (maior do que 30 e 35). 

A confusão parece estar formada: como pode o máximo (mínimo) ser menor (maior) 

que os outros dois números? Os termos matemáticos parecem sugerir algo totalmente 

contrário ao conhecimento linguístico dos alunos e isso pode trazer obstáculos 

(SILVA; SILVA; LUCENA, 2010, p. 9). 

 

Os autores também citam como exemplo a palavra mais na linguagem matemática. A 

experiência linguística cotidiana dos alunos geralmente indica que mais sempre está 

relacionado a adicionar, mas no contexto das operações matemáticas de adição e subtração isso 

nem sempre é verdade. No entanto, Silva, Silva e Lucena (2010) ressaltam que, muitas vezes, 

esses equívocos advêm da própria fala dos professores e dos livros didáticos. Intencionando 
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facilitar a interpretação de problemas matemáticos escritos através da linguagem materna, os 

professores podem fazer associações indevidas, como por exemplo, afirmar que quando há o 

sinal de mais a operação é somar. Os livros didáticos também costumam trazer definições que 

podem limitar o entendimento do significado das palavras no contexto da Matemática. É o caso, 

por exemplo, do conceito de fração.  

 

[...] no ensino de frações, geralmente é dito que a fração é o mesmo que dividir a 

unidade em “b” partes iguais e tomar “a” dessas partes. Assim o texto pode tornar-se 

um obstáculo no aprendizado de frações, pois faz o aluno acreditar que uma fração é 

sempre uma parte da unidade (SILVA; SILVA; LUCENA, 2010, p. 9-10). 

 

 Pimm apud Silveira (2014b) apresenta mais alguns exemplos que explicitam o quão 

comuns podem ser os obstáculos linguísticos nas aulas de Matemática. Ao ser perguntado qual 

é a diferença entre 24 e 9, um aluno de nove anos respondeu que 24 é par e que 9 é ímpar, 

enquanto outro contestou e disse que 24 possui dois algarismos e que 9 possui um algarismo. 

Nesse exemplo, evidencia-se a falta de compreensão dos alunos do termo diferença no contexto 

matemático. Em outro caso de conversação entre professores e alunos, o professor perguntou 

quantos 4 têm em 24. Diante da questão proposta, um aluno disse que a resposta é um, 

compreendendo que o professor desejava saber quantos algarismos 4 havia no algarismo 24, e 

não conseguindo assimilar que, na verdade, o professor queria que calculassem quantos 

conjuntos de 4 unidades havia em 24 unidades. Outra situação mencionada refere-se ao aluno 

que, ouvindo o professor dizer seja n um número, interveio e disse que n é uma letra. Segundo 

o autor, esse fato aponta para a obscuridade de expressões do vocabulário matemático e revela 

que os alunos não as compreendem da mesma forma que o professor compreende.  

 Diante disso, Maia e Carrião (2018) também elucidam que é fundamental que o aluno 

consiga distinguir o contexto que as palavras estão sendo utilizadas na aula de Matemática.  

 

Se ele [aluno], por exemplo, usar o sentido cotidiano de uma palavra em uma atividade 

matemática, pode ser interpretado pelo professor como uma não compreensão do 

conceito e não do contexto. Por exemplo, na linguagem cotidiana, em geral, 

multiplicar está associado a aumentar, a frase “no início do século XXI houve uma 

multiplicação na produção de carros”, tem o sentido de que ela aumentou 

significativamente, porém na linguagem matemática a multiplicação pode estar 

associada a redução, como quando se multiplica por um número entre zero e um 

(MAIA; CARRIÃO, 2018, p. 5). 

 

Dessa maneira, conforme a perspectiva de Wittgenstein a respeito dos jogos de 

linguagem, “mal entendidos surgem quando tentamos assemelhar expressões que tem funções 

bastante distintas na linguagem” (SILVA; SILVA; LUCENA, 2010, p. 8). Nesse sentido, os 
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professores e os autores de livros didáticos também necessitam atentar para as regras específicas 

da linguagem matemática, a fim de contribuir para a aprendizagem dos significados das 

palavras no contexto da Matemática.  

 Ao tratar sobre a importância do vocabulário geométrico, Coêlho (2017) discute dois 

pontos que Wittgenstein considera sobre a utilização de palavras.  

 

Um é de que a compreensão de uma frase pode ser substituída por uma outra que diz 

o mesmo que ela, no entanto, em um segundo ponto, considera também que esta 

substituição não pode acontecer, pois existem palavras que somente nessas posições 

exprimem o que realmente querem dizer (COÊLHO, 2017, p. 49-50).  

 

 Nesse sentido, a autora considera a relevância do segundo ponto para o ensino e 

aprendizagem de Geometria, destacando que a construção de significado requer a utilização dos 

termos específicos da Geometria, os quais não podem ser substituídos por outros. Dessa forma, 

Coêlho (2017) ressalta a importância das palavras específicas da Geometria para a construção 

de significados no contexto da Geometria. “Por exemplo, quando dizemos ‘a aresta da cama’, 

a palavra ‘aresta’ atribui seu significado quando está inserida em um contexto com poliedros, 

não com qualquer objeto. Posso dizer ‘a borda da cama’, mas não ‘a borda da pirâmide’.” 

(COÊLHO, 2017, p. 50). 

 A partir destas considerações a respeito da segunda filosofia de Wittgenstein, pode-se 

perceber a relevância da sua perspectiva fundamentada nos jogos de linguagem para a 

compreensão do vocabulário matemático. Entender o processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática como uma forma de vida, na qual estão imersas a linguagem da Matemática e a 

linguagem natural como jogos de linguagem, evidencia a importância da abordagem das regras 

de cada linguagem no ensino, alerta para os mal-entendidos que podem se tornar obstáculos 

linguísticos para a aprendizagem e também destaca o papel das palavras específicas da 

Matemática para a construção de significados nesse contexto. 
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CAPÍTULO II 

O ENSINO DE GEOMETRIA 

 

A presente pesquisa está relacionada à abordagem do vocabulário matemático no 

processo de ensino e aprendizagem de Geometria, portanto, este capítulo apresenta um resgate 

histórico dos principais eventos relacionados ao ensino de Geometria no Brasil, desde a criação 

das primeiras escolas no Brasil Colônia até a elaboração dos Parâmetros Curriculares no final 

da década de 1990. Em seguida, traz considerações a respeito do ensino de Geometria na 

atualidade. Tendo em vista que o contexto desta investigação são as duas escolas estaduais de 

Vianópolis-GO que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, posteriormente analisa 

como a Geometria se encontra no Currículo de Referência da Rede Estadual de Goiás e a 

abordagem do vocabulário matemático nas expectativas de aprendizagem de Geometria desse 

documento curricular. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, há o consenso de que os 

currículos de Matemática para o Ensino Fundamental devem contemplar o estudo de números 

operações, campo da Aritmética e da Álgebra, o estudo do espaço e das formas, campo da 

Geometria, o estudo das grandezas e medidas, que permite interligações entre Aritmética, 

Álgebra, Geometria e outros campos do conhecimento, e também o estudo do tratamento de 

informações cotidianas, relacionado a dados estatísticos, tabelas, gráficos, probabilidade e 

combinatória (BRASIL, 1998b). 

 Nesse sentido, a Geometria constitui uma parte importante do conhecimento matemático 

que deve ser abordado no Ensino Fundamental, pois por meio da aprendizagem de conceitos 

geométricos o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 

descrever e representar, de maneira organizada, o mundo em que vive. No estado de Goiás, o 

ensino de Geometria aparece com um dos eixos temáticos do Currículo Referência, documento 

curricular em vigência na época que a coleta de dados desta pesquisa foi realizada. 

   

2.1 O HISTÓRICO DO ENSINO DE GEOMETRIA NO BRASIL: DAS PRIMEIRAS 

ESCOLAS À CRIAÇÃO DOS PCN 

 

A partir da chegada dos jesuítas no Brasil, em 1549, foram fundadas as primeiras escolas 

elementares e colégios de nível secundário na colônia, localizados predominantemente nas 

regiões da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, a abordagem de Geometria ainda não 

existia em nenhum dos dois níveis de ensino, pois nas escolas elementares o foco era as quatro 
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operações, enquanto nos colégios o destaque era o latim, em detrimento dos conhecimentos 

matemáticos, como apresenta Gomes (2012).  

De acordo com Sena e Dorneles (2013), foi a necessidade de preparo militar, a partir de 

1648, que impulsionou o ensino de Geometria no Brasil. Assim, objetivando melhor preparar a 

mira dos soldados, bem como aperfeiçoar a leitura de mapas, o desenho e a organização dos 

fortes, o ensino militar introduziu noções geométricas na formação de oficiais. Nesse cenário, 

“há o registro do primeiro livro brasileiro sobre Geometria - Exames de Artilheiros e Exames 

de Bombeiros” (SENA; DORNELES, 2013, p. 139). Dessa forma, Lobo e Bayer (2004) 

explicitam que, no século XVIII, havia dois tipos de ensino no Brasil 

 

[...] o ensino clássico-literário, ministrado nas escolas religiosas e o ensino nas escolas 

militares, onde o conhecimento era específico e as aulas de Geometria, Álgebra, 

Aritmética, Trigonometria e outras estruturavam os cursos para a formação de 

artilheiros, engenheiros, mão-de obra especializada (LOBO; BAYER, 2004, p. 20).  

 

No entanto, Gomes (2012) afirma que, em 1759, o primeiro-ministro de Portugal, 

Marquês de Pombal, ordena a expulsão dos jesuítas de todas as colônias e, em 1772, cria as 

aulas régias no Brasil. A autora detalha que, além das disciplinas relacionadas à linguagem e à 

filosofia, nas aulas régias eram ensinadas as disciplinas matemáticas: Aritmética, Álgebra e 

Geometria, porém sem estabelecer relações entre elas.   

De acordo com Valente (1999), a partir da vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, em 

1808, houve a criação da Academia Real Militar e Academia das Guardas-Marinhas, ambas 

instituições de ensino técnico militar. O ensino de Geometria ocorria nas duas academias: na 

primeira de forma elementar e, na última, de forma bem mais complexa, inclusive relacionada 

à Álgebra.  

O livro adotado na Academia das Guardas-Marinhas para o ensino de Geometria era a 

obra do brasileiro Francisco Vilela Barbosa, intitulada Elementos de Geometria. Contudo, no 

ano de 1845, Cristiano Benedito Ottoni, professor mineiro de Aritmética, Álgebra, Geometria 

e Trigonometria, publica um trabalho reprovando a obra de Barbosa, denominado Juízo Crítico 

sobre o Compêndio de Geometria adotado pela Academia de Marinha do Rio de Janeiro. Entre 

as críticas citadas, Ottoni afirmou que o livro de Barbosa era inadequado tanto em relação aos 

conteúdos geométricos, quanto à forma didática que eram abordados. Mesmo assim, a obra de 

Barbosa continuou a ser utilizada para o ensino até 1870 (VALENTE, 1999).  

Ainda no século XIX, a Constituição de 1824 garante o ensino primário gratuito a todos 

os brasileiros, prevendo a criação das chamadas escolas de primeiras letras. Entretanto, esse 

modelo de educação era diferenciado para meninos e meninas, que estudavam também em 
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escolas separadas. No que tange à Geometria, somente nas escolas masculinas era ensinada uma 

noção geral, enquanto para as meninas, os conteúdos relacionados à Matemática foram 

eliminados do currículo, visando a inclusão do ensino de economia doméstica (GOMES, 

2012).     

Todavia, não houve sucesso em implantar a abordagem de noções geométricas no ensino 

primário em 1824, devido à falta de domínio do conhecimento geométrico dos próprios 

professores que atuavam nesse nível de ensino. Dessa forma, “a Geometria ficou reservada ao 

ensino secundário” (SENA; DORNELES, 2013, p. 139).  

De acordo com Gomes (2012), o ensino secundário no Brasil, no século XIX, era 

oferecido por ginásios, colégios, liceus, ateneus, cursos preparatórios, seminários religiosos e 

escolas particulares, que preparavam os alunos para as poucas instituições de ensino superior 

existentes no país ou para as academias militares. No entanto, o ensino das disciplinas 

matemáticas não era expressivo, devido à prioridade do currículo do ensino secundário ainda 

ser as disciplinas relacionadas às humanidades.  

Em 1837, ocorre a criação do Imperial Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Além 

de ter oferecido uma forma de ensino secundário que se tornou modelo para o país, finalmente 

as disciplinas matemáticas, inclusive a Geometria, receberam maior espaço no ensino.  

 

As matemáticas, que eram as disciplinas de Aritmética, Álgebra, Geometria, e, 

posteriormente a Trigonometria, apesar do predomínio das disciplinas literárias e 

humanistas, estavam presentes em todas as séries do curso do Colégio de Pedro II, em 

todas as várias reformas que modificaram o seu plano de estudos ao longo do tempo 

(GOMES, 2012, p. 16).  

 

A partir de 1889, a abordagem da Geometria no ensino continua a ganhar espaço. Os 

militares brasileiros, que lideraram a proclamação da república, eram adeptos do ideal de que a 

matemática era a mais importante das ciências7, e assim, foi instituída uma reforma no ensino 

brasileiro, principalmente, no nível secundário. Conforme Gomes (2012, p. 17), “A lei buscava 

romper com a tradição humanista e literária do ensino secundário pela adoção de um currículo 

que privilegiava as disciplinas científicas e matemáticas”. Dessa forma, nessa época, disciplinas 

como Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria passaram a ser abordadas no ensino 

secundário e, também, nos cursos preparatórios para o ensino superior.  

 
7 Ideal positivista do pensador francês Augusto Comte (1798 – 1857). 
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De acordo com Lobo e Bayer (2004), no século XX, o ensino de Matemática nas escolas 

do Brasil ainda dependia de obras francesas. Consequentemente, o modelo de ensino das 

disciplinas matemáticas, inclusive da Geometria, seguia o padrão francês. 

Em 1908, no quarto congresso internacional de Matemática ocorrido na Rússia, foi 

criada uma comissão para tratar de questões relacionadas à modernização do ensino de 

Matemática. No Brasil, o professor do Colégio Dom Pedro II, Euclides Roxo, foi adepto da 

proposta, transformando radicalmente a forma do ensino Matemático no colégio.  

 

A característica mais evidente dessa proposta era a unificação das antigas disciplinas 

de Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria, que eram ensinadas por docentes 

distintos e faziam uso de livros diferentes, em uma nova disciplina chamada 

Matemática (GOMES, 2012, p. 19).  

 

Em 1929, o professor Euclides Roxo chegou a publicar o livro Curso de Mathemática 

Elementar, baseado no ensino unificado das disciplinas matemáticas. “O livro de Euclides Roxo 

tinha como objetivo a modernização do ensino no Brasil. Sua principal intenção era a 

reestruturação da sequência de conteúdos a ensinar, visando a fusão da Álgebra, Aritmética e 

Geometria” (LOBO; BAYER, 2004, p. 20).  

Em 1931, tais propostas de modernização atingem amplamente o sistema educacional 

brasileiro, através da Reforma Francisco Campos, já no governo Vargas. De acordo com Sena 

e Dorneles (2013), há a criação das primeiras instituições voltadas para a formação de 

professores do ensino secundário e o ensino de Matemática passou a ser unificado, assim como 

defendia o professor Euclides Roxo. Além disso, a Geometria passou a ser abordada em todos 

os anos do nível secundário, por meio de desenho e do estudo dedutivo.  

A Reforma Francisco Campos defendia a formação ativa do aluno, criticando o 

aprendizado baseado em memorizações sem significado. Em relação ao ensino de Geometria, 

a proposta da reforma recomendava que “o estudo das demonstrações formais precisa ser 

precedido de atividades de experimentação e construção” (GOMES, 2012, p. 20).  

Em 1942, todos os níveis e modalidades educacionais passam por uma nova reforma, 

conhecida como Reforma Gustavo Capanema. Para o ensino secundário é estabelecida uma lei 

orgânica, que o subdivide em ginásio (4 anos) e colegial (3 anos). O ensino de Geometria estava 

previsto em todos anos. No ginásio, especificamente, ficou definido que a Geometria seria 

abordada de forma intuitiva nos dois primeiros anos e, dedutivamente, nos dois últimos. 

(SENA; DORNELES, 2013). Lobo e Bayer (2004) afirmam que, com as mudanças dessa nova 

reforma, as disciplinas matemáticas voltam a ser ensinadas separadamente e, até a década de 
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1950, a forma dedutiva de ensino da Geometria, complexa e abstrata, provoca a recorrência dos 

alunos à memorização.  

A seguir, na segunda metade da década de 1950, chegam ao Brasil as primeiras 

discussões sobre o Movimento da Matemática Moderna (MMM), que havia surgido nos Estados 

Unidos. Conforme Brasil (1998b), a Matemática Moderna originou-se como um movimento 

educacional inscrito numa política de modernização econômica e, assim, foi posta na linha de 

frente do ensino, por considerar-se que, junto com as Ciências, a Matemática conduzia ao 

pensamento científico e relevante. Entre as reformas propostas pelo movimento, a integração 

entre as disciplinas matemáticas é, novamente, um alvo a ser alcançado. 

 

O Movimento da Matemática Moderna tinha, como um de seus principais objetivos, 

integrar os campos da aritmética, da álgebra e da geometria no ensino, mediante a 

inserção de alguns elementos unificadores, tais como a linguagem dos conjuntos, as 

estruturas algébricas e o estudo das relações e funções (GOMES, 2012, p. 22).  

 

De modo geral, o Movimento da Matemática Moderna procurou aproximar a 

Matemática escolar da abordagem matemática desenvolvida por estudiosos e pesquisadores. 

No entanto, as reformas não levaram em consideração que o que se propunha estava além do 

alcance dos alunos, principalmente dos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que o 

ensino priorizava excessivamente as formalizações em detrimento de questões práticas. Nessa 

perspectiva, as reformas curriculares comprometeram o aprendizado da Geometria, do cálculo 

aritmético e de medidas (BRASIL, 1998b). 

Ainda assim, o Movimento da Matemática Moderna teve grande influência durante um 

longo período no Brasil, sendo veiculado principalmente através dos livros didáticos, “só vindo 

a refluir a partir da constatação de inadequação de alguns de seus princípios básicos e das 

distorções e dos exageros ocorridos” (BRASIL, 1998b, p. 20). Quanto a Geometria, Pavanello 

(1993) explicita que, inicialmente, o MMM acentuou nos livros didáticos as noções de figura 

geométrica e de intersecção de figuras como conjuntos de pontos do plano, adotando a 

linguagem de teoria dos conjuntos para a representação. Procurou-se trabalhar de uma forma 

intuitiva, porém não houve “qualquer preocupação com a construção de uma sistematização a 

partir de noções primitivas e empiricamente elaboradas” (PAVANELLO, 1993, p. 13). 

Embora o ensino de Geometria já enfrentasse grandes problemas em relação ao 

conhecimento do professor, o MMM exige a proposição de um trabalho com a Geometria sob 

o enfoque das transformações. Conforme Pavanello (1993), isso acarreta ainda mais problemas, 

pois a maioria dos professores não dominava esse assunto, o que faz com que muitos deles 
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deixassem de abordar a Geometria sob qualquer enfoque e, assim, passam enfatizar o ensino de 

Álgebra em detrimento do conhecimento geométrico.  

Em 1971, é criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases para o ensino (LDB) que o dividiu 

em dois níveis: 1º e 2º grau. O 1º grau, disponibilizado em oito anos, uniu os antigos primário 

e ginásio. Pavanello (1993) argumenta que esta lei contribuiu ainda mais para o abandono do 

ensino de Geometria no Brasil, pois concedia liberdade às escolas em decidir os conteúdos a 

serem ensinados em cada disciplina. A partir de então, muitos professores que se sentiam 

inseguros para trabalhar com a Geometria deixaram de incluí-la na programação de ensino ou 

então passaram a reservar a sua abordagem para o final do ano letivo, o que sugere uma 

tentativa, ainda que inconsciente, de utilizar a falta de tempo para justificar o fato de não 

ensinarem Geometria para os alunos. 

 

A maioria dos alunos do 1º grau deixa, assim, de aprender geometria, pois os 

professores das quatro séries iniciais do 1º grau limitam-se, em geral, a trabalhar 

somente a aritmética e as noções de conjunto. O estudo da geometria passa a ser feito 

– quando não é eliminado – apenas no 2º grau, com o agravante de que os alunos 

apresentam uma dificuldade ainda maior em lidar com as figuras geométricas e sua 

representação porque o Desenho Geométrico é substituído, nos dois graus de ensino, 

pela Educação Artística (PAVANELLO, 1993, p. 13). 

 

Nessa época surgiram muitas críticas ao Movimento da Matemática Moderna, além de 

propostas a fim de reajustar o ensino de Matemática, dentre as quais, estava a valorização do 

ensino de Geometria.  

 

Entre essas alternativas destacam-se a preocupação com uma abordagem histórica dos 

temas, a ênfase na compreensão dos conceitos, levando-se em conta o 

desenvolvimento dos alunos, a acentuação na importância da geometria e a eliminação 

do destaque conferido aos conjuntos, à linguagem simbólica e ao rigor e à precisão na 

linguagem matemática (GOMES, 2012, p. 26).  

 

Na década de 1980, o ensino de Matemática é marcado pelo National Council of Teacher 

of Mathematic8 (NCTM), também ocorrido nos Estados Unidos. Muitas das recomendações 

discutidas nesse conselho foram incorporadas por Secretarias de Educação do Brasil nos 

currículos de ensino de Matemática. A principal sugestão era concentrar o aprendizado da 

disciplina na resolução de problemas (LOBO; BAYER, 2004). Em relação à Geometria, em 

específico, foram recomendadas a exploração de noções geométricas em duas e três dimensões 

e a aplicação do conhecimento geométrico na resolução de problemas, relacionados ou não à 

Matemática (LORENZATO, 1995).  

 
8 Conselho Nacional de Professores de Matemática. 
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Finalmente, em 1996, ocorre uma nova reformulação na educação brasileira, com a 

criação da versão mais recente da Lei de Diretrizes e Bases n. 9394 (LDB). O 1º grau passou a 

ser denominado como Ensino Fundamental e a integrar, junto à Educação Infantil e ao Ensino 

Médio, a educação básica do Brasil. A LDB em seu art. 8º determina como competência da 

União estabelecer, em colaboração com estados, distrito federal e municípios, diretrizes que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica 

comum (BRASIL, 1998a). Com base nessa regulamentação, no final da década de 1990 foram 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação básica. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, 

respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, 

considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo 

educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas 

escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania 

(BRASIL, 1998b, p. 5, grifo do autor). 

 

A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais foi resultado de um longo trabalho, 

que contou com a participação de professores, especialistas da educação e de outras áreas, 

instituições governamentais e não-governamentais. Em 1997 e 1998, foram apresentados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) referentes à primeira e à segunda etapa do ensino 

fundamental, respectivamente, e em 2000, foram lançados os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino médio (PCNEM). 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o conhecimento geométrico é considerado em 

todos os níveis de ensino, constituindo um dos quatro blocos de conteúdos da Matemática. Nas 

duas etapas do Ensino Fundamental, o bloco que apresenta o conhecimento geométrico é 

denominado espaço e forma e, no Ensino Médio, o bloco é chamado de Geometria. Em 

especial, os PCN de Matemática referentes à segunda etapa do ensino fundamental “enfatizam 

a exploração do espaço e de suas representações e articulação entre a geometria plana e 

espacial” (BRASIL, 1998a, p. 60). Nesse sentido, Lobo e Bayer (2004) destacam a preocupação 

dos PCN com a abordagem de Geometria nesse nível de ensino. 

A partir desse histórico do ensino de Geometria, percebe-se que, em meio milênio de 

desenvolvimento da educação escolar no Brasil, a Geometria, juntamente às outras disciplinas 

matemáticas, levou um longo tempo para se afirmar nos currículos escolares, devido à educação 

possuir um caráter que privilegiava as disciplinas ligadas às ciências humanas, o que perdurou 

por muitos séculos. Além disso, a abordagem da Matemática como uma disciplina única, 
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envolvendo Aritmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria, é algo recente no Brasil, só se 

consolidando a partir da segunda metade do século XX.  

É notável destacar que a falta de professores capacitados para ensinar Geometria foi 

uma situação recorrente no decorrer da história do ensino no Brasil e, também, um dos motivos 

que levaram ao abandono da abordagem geométrica no ensino de Matemática. Ademais, no que 

tange ao aprendizado dos alunos, verifica-se a recorrência à memorização como evidência de 

que, por muitas vezes, o ensino de Geometria no Brasil teve como consequência a aprendizagem 

mecânica, sem significado para o aluno. 

A seguir apresentamos questões relativas ao ensino de Geometria no atual contexto 

brasileiro, as quais decorrem e possuem estreitas relações com os movimentos, tendências e 

diretrizes que foram marcantes na história do ensino de Geometria. 

 

2.2 O ENSINO DE GEOMETRIA ATUALMENTE NO BRASIL: CONHECIMENTO À 

MARGEM DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA 

 

 O conhecimento geométrico está presente em tantos campos de conhecimento e 

situações do nosso dia a dia, que dizer que a Geometria está por toda parte não é nenhum 

exagero. Lorenzato (1995) afirma que lidamos cotidianamente com ideias geométricas, como: 

paralelismo, perpendicularismo, congruência, semelhança, proporcionalidade, medição e 

simetria. Seja pelo visual, pelo uso no lazer, na profissão ou na comunicação oral, o 

conhecimento geométrico se faz presente em nosso meio de diversas maneiras.  

 

A Geometria está presente em diversas situações da vida cotidiana: na natureza, nos 

objetos que usamos, nas brincadeiras infantis, nas construções, nas artes. Ela faz parte 

da nossa vida. À nossa volta podemos observar as mais diferentes formas geométricas. 

Muitas dessas formas fazem parte da natureza, outras já são resultado das ações do 

homem. É frequente, ainda, nos depararmos com relações e conceitos da Geometria 

incorporados à nossa linguagem, à organização que damos a objetos e ideias e a 

valores estéticos (FONSECA et al., 2011, p. 61). 

 

 Os PCN ressaltam que o conhecimento geométrico é tão importante hoje quanto foi no 

passado. A Geometria é um dos ramos mais antigos da Matemática, que se desenvolveu devido 

às necessidades humanas9. As civilizações pré-históricas já utilizavam regras para medir 

comprimentos, superfícies e volumes, e faziam desenhos em que a simetria era uma 

característica predominante. Atualmente, o papel da Geometria persiste, pois situações 

 
9 A própria etimologia da palavra “Geometria” remete-se à necessidade prática dos egípcios em fazer novas 

medições de terras, após as inundações no vale do rio: GEO (terra) + METRIA (medida) (BOYER, 1974). 
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cotidianas e diversas profissões demandam do indivíduo um tipo especial de pensamento: o 

pensamento geométrico (BRASIL, 1998b). 

 Nesse sentido, Lorenzato (1995) explicita que o pensamento geométrico se trata de uma 

maneira específica de raciocinar, isto é, consiste em uma capacidade diferente daquelas 

relacionadas à Aritmética e à Álgebra, pois demanda percepção, raciocínio e linguagem 

específicos, fatores essenciais na relação real/formal. Isso significa que os conhecimentos 

aritmético e algébrico não são suficientes para resolver problemas de Geometria. Assim, o autor 

sustenta que, para justificar o ensino de Geometria na escola, bastaria argumentar a importância 

do desenvolvimento do pensamento geométrico, sem o qual “a leitura interpretativa do mundo 

torna-se incompleta, a comunicação de ideias fica reduzida e a visão da Matemática torna-se 

distorcida” (LORENZATO, 1995, p. 5). 

 Crescenti (2008) salienta que a aprendizagem geométrica contribui para a aquisição de 

habilidades como: observar; descrever; comparar; tocar; construir; criar; resolver problemas; 

investigar; analisar e sintetizar; ter iniciativa; flexibilizar o pensamento; argumentar; 

desenvolver a percepção espacial e estabelecer conexão entre a Matemática e outras áreas do 

conhecimento. Lorenzato (1995) ratifica essa ideia, ao destacar que a Geometria é um excelente 

apoio às outras disciplinas, auxiliando na interpretação de mapas, gráficos, conceitos de 

medidas e até mesmo na leitura e na escrita, pois estas requerem percepção espacial dos alunos, 

assim como muitas outras situações escolares. Já no campo da Matemática, especificamente, o 

autor argumenta que  

 

A Geometria é a mais eficiente conexão didático-pedagógica que a Matemática 

possui: ela se interliga com a Aritmética e com a Álgebra porque os objetos e relações 

dela correspondem aos das outras; assim sendo, conceitos, propriedades e questões 

aritméticas ou algébricas podem ser clarificados pela Geometria, que realiza uma 

verdadeira tradução para o aprendiz (LORENZATO, 1995, p. 6-7). 

   

 Os PCN também reforçam a viabilidade do conhecimento geométrico para trabalhar 

com situações-problema e para a aprendizagem de números e medidas. Além disso, afirmam 

que a Geometria “é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente” 

(BRASIL, 1998b, p. 51). Ademais, Pavanello (2004) caracteriza a Geometria como campo 

frutífero para desenvolver a capacidade de abstração dos alunos, partindo do pensamento sobre 

objetos concretos até concepções cada vez mais abstratas. 

 

Partindo de um nível inferior, no qual reconhece as figuras geométricas, embora 

percebendo-as como todos indivisíveis, o aluno passa, no nível posterior, a distinguir 

as propriedades dessas figuras; estabelece, num terceiro momento, relações entre as 
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figuras e suas propriedades, para organizar, no nível seguinte, sequências parciais de 

afirmações, deduzindo cada afirmação de uma outra, até que, finalmente, atinge um 

nível de abstração tal que lhe permite desconsiderar a natureza concreta dos objetos e 

do significado concreto das relações existentes entre eles (PAVANELLO, 2004, p. 4). 

  

Essas considerações evidenciam que a importância da Geometria para a aprendizagem 

do aluno extrapola o domínio da disciplina de Matemática e até mesmo do contexto escolar, 

uma vez que são inúmeros os contextos que demandam o desenvolvimento do pensamento 

geométrico. Diante de tal relevância, Lorenzato (1995) explicita que o ensino de Geometria 

deve iniciar-se na educação infantil e os PCN salientam que os conceitos geométricos 

constituem parte importante do currículo de Matemática para o Ensino Fundamental (BRASIL, 

1998b). Dessa maneira, atualmente há o consenso de que os currículos de Matemática para o 

Ensino Fundamental devam contemplar o estudo do espaço e das formas, campo da Geometria. 

Esse bloco de conteúdos também aborda as noções relativas de posição, localização de figuras 

e deslocamentos no plano, sistemas de coordenadas e transformações geométricas.  

 Entretanto, destaca-se uma considerável defasagem na aprendizagem de Geometria no 

Brasil. Souza e Bulos (2011) indicam que pesquisas mostram as dificuldades dos alunos com 

conceitos geométricos em avaliações externas à escola, como no Exame Nacional do Ensino do 

Médio (ENEM). Pavanello (2004) também explicita a pouca capacidade de percepção espacial 

de grande número de alunos, e das pessoas em geral, necessária para o exercício ou 

compreensão de múltiplas e variadas atividades profissionais.  

 Já Lorenzato (1995) discute as dificuldades da aprendizagem geométrica ao apresentar 

a contribuição do casal holandês van Hiele para essa área. O modelo desenvolvido por eles 

concebe a aprendizagem geométrica, ou o desenvolvimento do pensamento geométrico, em 

cinco níveis. 

 

[...] no nível inicial (visualização), as figuras são avaliadas apenas pela sua aparência: 

a ele pertencem os alunos que só conseguem reconhecer ou reproduzir figuras (através 

das formas e não pelas propriedades); no nível seguinte (análise) os alunos conseguem 

perceber cacterísticas das figuras e descrever algumas propriedades delas; no outro 

nível (ordenação), as propriedades das figuras são ordenadas logicamente (inclusão) 

e a construção das definições se baseia na percepção do necessário e do suficiente. As 

demonstrações podem ser acompanhadas, memorizadas, mas dificilmente elaboradas. 

Nos dois níveis seguintes estão aqueles que constroem demonstrações e que 

comparam sistemas axiomáticos (LORENZATO, 1995, p. 10-11).  

 

 A partir disso, Lorenzato (1995, p. 11) afirma que no Brasil a aprendizagem de 

Geometria concentra-se no primeiro nível descrito pelo Modelo van Hiele, uma vez que “os 

alunos julgam que o quadrado não é retângulo só porque possuem aparências diferentes”. 
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Assim, o autor salienta que a aprendizagem geométrica se restringe à visualização, o que 

evidencia as dificuldades de abstração dos alunos, uma vez que não conseguem progredir no 

desenvolvimento do pensamento geométrico. Tais limitações dificultam o acesso dos alunos ao 

ensino superior e também o desempenho profissional nas mais diversas áreas. 

 Evidentemente, as dificuldades na aprendizagem de Geometria relacionam-se ao seu 

ensino, o qual tem estado à margem da disciplina de Matemática. Como já abordado no tópico 

anterior, o abandono do ensino de Geometria no Brasil tem raízes históricas, sendo 

impulsionado pelo Movimento da Matemática Moderna e pela Lei de Diretrizes e Base de 1971. 

A pesquisa realizada por Almouloud et al. (2004) evidencia os três fatores principais que 

causam a omissão do ensino de Geometria nos dias atuais. Primeiramente, os autores 

argumentam que o sistema educativo brasileiro, ao definir a política da educação com 

recomendações e orientações gerais sobre os métodos, os conteúdos e o saber-fazer, oferece 

liberdade para que cada escola defina os conteúdos que serão ensinados, o que possibilita que 

a Geometria seja frequentemente esquecida, como ocorreu a partir da promulgação da LDB de 

1971. 

 Mesmo após a reformulação da educação básica com a LDB de 1996, portanto, as 

diretrizes e currículos seguem possibilitando que as escolas e, consequentemente, os 

professores, determinem os conteúdos que serão ou não abordados. Sem dúvida, essa liberdade 

é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que confere autonomia 

à instituição escolar e ao professor e também possibilita a realização do ensino levando em 

consideração as especificidades de cada escola, turma e aluno. Todavia, em relação à 

Geometria, muitos professores tem utilizado essa liberdade para se esquivar da sua abordagem, 

ainda que, por meio dos PCN, o conhecimento geométrico tenha sido estabelecido como 

conteúdo fundamental para a aprendizagem matemática (BRASIL, 1998b).  

O segundo fator, evidenciado por Almouloud et al. (2004), que contribui para abandono 

do ensino de Geometria, se refere à abordagem geométrica geralmente encontrada nos livros 

didáticos, que induzem os alunos a concepções inadequadas em relação aos conceitos 

geométricos. 

 

[...] alguns livros didáticos também contribuem para a origem de vários problemas, 

pois as situações de ensino apresentadas naqueles que analisamos e que são propostas 

para os alunos, de maneira geral, pela maioria dos professores, não enfatizam 

suficientemente a coordenação de registros de representação semiótica e a 

importância da figura para a visualização e exploração. Os problemas geométricos 

propostos por esses livros privilegiam resoluções algébricas, e poucos exigem 

raciocínio dedutivo ou demonstração. E ainda, quase não existe a passagem da 
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geometria empírica para a geometria dedutiva, além de poucos trabalhos focarem a 

leitura e a interpretação de textos matemáticos (ALMOULOUD et al., 2004, p. 99).  

 

 Lorenzato (1995) também considera a abordagem dos livros didáticos uma das 

principais razões para a omissão do ensino de Geometria. Conforme o autor, em muitos deles a 

Geometria é apresentada aridamente, sem o estabelecimento de relação com a realidade, não 

integrada a outros campos de conhecimento e nem sequer às outras áreas da própria 

Matemática, além de quase sempre aparecer no final dos livros, o que contribui para que a 

Geometria não seja ensinada por falta de tempo letivo. No entanto, Crescenti (2008) afirma que, 

seguindo as recomendações dos PCN, atualmente, os livros didáticos já não trazem a Geometria 

somente na parte final, porém alerta que isso não garante que os conceitos geométricos estejam, 

de fato, sendo ensinados. 

Essa afirmação evidencia que os conteúdos de Geometria se encontrarem nas últimas 

páginas dos livros didáticos não é o único fator que leva a omissão do ensino de Geometria, o 

que contrapõe o discurso de muitos professores que utilizam essa justificativa. Isso indica que, 

mesmo que os conteúdos geométricos sejam trazidos ao longo dos livros didáticos, a forma que 

são abordados não tem favorecido o seu ensino, não contribuindo para amenizar, de maneira 

satisfatória, o abandono do ensino de Geometria no Brasil.  

E o terceiro fator evidenciado por Almouloud et al. (2004) refere-se à precariedade da 

formação de professores em relação a essa área da Matemática. De acordo com os autores, os 

cursos de formação inicial não contribuem para uma reflexão mais profunda a respeito do 

ensino e aprendizagem de Geometria e a formação continuada também não atende os objetivos 

esperados em relação ao conhecimento geométrico. A partir dessa má formação docente em 

Geometria, os professores “parecem ter mais facilidade em lidar com situações concretas do 

que com situações que envolvem processos de abstração, o que dificulta a condução dos alunos 

a um pensamento mais genérico, mais formal ou mais abstrato” (ALMOULOUD et al., 2004, 

p. 101). 

Os autores também afirmam que a formação de professores não parece ser suficiente 

para que desenvolvam habilidades no ensino que são necessárias à resolução de problemas 

geométricos, como a compreensão de enunciados, a aquisição de vocabulário próprio e a análise 

de dados. Além disso, os professores também demonstram dificuldades em fazer o aluno ter 

iniciativa na aquisição de novos conhecimentos, agir, expressar-se, refletir. Devido a isso, em 

relação ao ensino de Geometria, “a maioria dos professores do ensino fundamental e do ensino 

médio não está preparada para trabalhar segundo as recomendações e orientações didáticas e 
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pedagógicas dos PCN” (ALMOULOUD, 2004, p. 99). Isso leva a dicotomização entre 

Matemática/Geometria, o que faz a última ser deixada em segundo plano no ensino. 

Souza e Bulos (2011) também relacionam o abandono do ensino de Geometria e a falta 

de conhecimento geométrico dos professores às lacunas existentes nos cursos de formação, 

ressaltando que muitos professores não dominam os conteúdos geométricos por serem egressos 

de licenciaturas que não possibilitaram a formação nessa área. Conforme as autoras, os 

conteúdos geométricos passam despercebidos na graduação, muitas vezes, por ser considerado 

que os futuros professores já dominam esses conceitos. Desse modo, na sala de aula, os 

professores “não apresentam segurança em lecionar geometria e, consequentemente, os alunos 

não aprendem os seus conceitos” (SOUZA; BULOS, 2011, p. 2).  

Nesse mesmo sentido, Lorenzato (1995) reforça que a frágil posição que a Geometria 

possui nos cursos de formação docente, isso quando ela consta, leva muitos professores a não 

deter os conhecimentos geométricos necessários para a realização de suas práticas pedagógicas. 

“Ora, como ninguém pode ensinar bem aquilo que não conhece, está aí mais uma razão para o 

atual esquecimento geométrico” (LORENZATO, 1995, p. 4).  

A investigação realizada por Crescenti (2008) corrobora com essa perspectiva, pois 

encontrou professores que aprenderam pouco ou nada de Geometria nos cursos de Licenciatura 

e mostraram ter medo de ensiná-la. Ainda assim, os professores que participaram do estudo 

declararam que essa falta de conhecimento não os impede de ensinar alguns conteúdos de 

Geometria. No entanto, a autora pondera que a ausência de domínio de conteúdo pode fazer 

com que o professor deixe de ensiná-lo, ensine-o superficialmente ou com erros conceituais. 

Destarte, como elucidou Lorenzato (1995, p. 3-4) percebe-se o seguinte dilema para o ensino 

de Geometria, decorrente da má formação de professores: “tentar ensinar Geometria sem 

conhecê-la ou então não ensiná-la”. 

 

Isto tem ocorrido com a Geometria [...]. Muitos professores, por falta de conhecimento 

do conteúdo geométrico ou de como ensiná-lo, têm deixado essa área relegada ao 

esquecimento ou têm dado um tratamento superficial aos seus conceitos, princípios e 

procedimentos (CRESCENTI, 2008, p. 89). 

 

Já Fonseca et al. (2011) abordam o abandono do ensino de Geometria especificamente 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Segundo as autoras, nesse nível de ensino, percebe-

se um certo desconforto dos professores ao falar sobre o ensino de Geometria, o que não ocorre 

ao se referirem aos outros ramos da Matemática. Além disso, evidenciam que pouco tempo é 

dedicado ao ensino de Geometria nas aulas de Matemática das séries iniciais do Ensino 
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Fundamental e que falta clareza aos professores sobre o que ensinar de Geometria e/ou quais 

habilidades desenvolver nesse nível de ensino. “É frequente ouvir das professoras das séries 

iniciais que, por diversos motivos, mas principalmente por não saberem o que fazer (nem como 

e nem por quê), elas acabam não trabalhando nada de Geometria em suas aulas de Matemática” 

(FONSECA et al., 2011, p. 6-7, grifos dos autores). Apesar da preocupação dos pesquisadores 

com o ensino de Geometria, a partir da década de 1980, as mudanças nesse quadro são ainda 

muito discretas nas séries iniciais de escolarização. 

 Entretanto, a problemática do ensino de Geometria não se restringe ao contexto 

brasileiro e nem mesmo a países subdesenvolvidos, pois pesquisas em países de Primeiro 

Mundo também apontam a falta de conhecimento geométrico dos professores e a antipatia pelo 

ensino do conhecimento geométrico. A partir de um amplo estudo, Hershkowitz, Bruckheimer 

e Vinner (1994, p. 279) destacaram um ponto crítico: a semelhança da percepção de conceitos 

geométricos apresentada por professores, professores em formação e alunos, o que sugere que 

“o processo de formação de conceitos de geometria e os fatores que inibem essa formação atuam 

de maneira semelhante sobre os indivíduos – alunos, professores alunos e professores”. Além 

disso, Farrell (1994) ressalta a aversão e a ansiedade relacionada ao ensino de Geometria, 

explicitando que os professores em formação, muitas vezes, temem que as primeiras aulas que 

forem lecionar incluam conteúdos de Geometria. 

 Diante disso, é possível perceber um grave círculo vicioso no processo de ensino e 

aprendizagem de Geometria: por não terem recebido uma formação satisfatória para o ensino 

de Geometria, muitos os professores a ensinam de maneira inadequada ou não a ensinam, o que 

faz com que os alunos não aprendam os conteúdos geométricos. Destes estudantes, aqueles que 

futuramente ingressam nos cursos que formam professores, que irão ensinar Matemática, 

novamente podem receber uma formação carente da abordagem geométrica no nível superior 

e, assim, fecha-se o círculo (CRESCENTI, 2008; SOUZA; BULOS, 2011). “A geração que não 

estudou Geometria não sabe como ensiná-la” (LORENZATO, 1995, p. 4). 

 A partir do abandono da Geometria, ocorre o predomínio do ensino de Álgebra na 

disciplina de Matemática. No entanto, Pavanello (1993) assinala que esse cenário pode estar 

prejudicando a formação dos alunos, uma vez que os priva de desenvolver integralmente os 

processos de pensamento necessários à resolução de problemas matemáticos. Contudo, Souza 

e Bulos (2011, p. 5) indicam que tais prejuízos vão além da aprendizagem matemática, pois “ao 

negar a um aluno o ensino de geometria, negamos também o seu desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas, matemáticos ou não”.  
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Cada ramo da Matemática desenvolve habilidades necessárias à formação do aluno, o 

que sugere que o ensino caracterizado pelo abandono da Geometria e pela ênfase da Álgebra, 

acabe por “desenvolver apenas um tipo de pensamento” (PAVANELLO, 2004, p. 3). Nessa 

perspectiva, Lorenzato (1995) explicita que a omissão do ensino de Geometria compromete o 

desenvolvimento do pensamento geométrico do aluno, pois não favorece o pensamento visual, 

a análise de fatos e relações, a dedução e o pensamento crítico e autônomo (PAVANELLO, 

1993). 

 Alguns desses autores também discutem a postura dos professores diante dessa situação 

da Geometria no ensino. Souza e Bulos (2011, p. 2) afirmam que alguns deles, apesar de 

reconhecerem suas dificuldades com os conteúdos de Geometria, não se interessam em tentar 

saná-las, “simplesmente dizem que os alunos não têm base e por isso não vão ensinar nenhum 

assunto de geometria”. Em contrapartida, Pavanello (1993) e Almouloud et al. (2004) destacam 

a inquietação de muitos docentes diante do abandono do ensino de Geometria e a insistência 

dos mesmos em melhorar os seus conhecimentos geométricos.  

 

Se é visível o abandono do ensino da geometria, observa-se, todavia, entre os 

professores de matemática, uma grande intranquilidade em relação a ele. Evidência 

disso é a procura pelos cursos de geometria oferecidos pelas Universidades, em 

convênio ou não com as Secretarias da Educação, ou por aqueles oferecidos por outras 

entidades e instituições, gratuitos ou pagos (PAVANELLO, 1993, p. 7). 

 

Para Almouloud et al. (2004), o professor só pode facilitar e promover a aprendizagem 

de conteúdos que domina e para os quais construiu um significado. Desse modo, para intervir 

na situação do ensino da Geometria atualmente é imprescindível que os professores tenham um 

melhor domínio dos conteúdos geométricos. Apoiando-se em teorias que dizem respeito aos 

saberes docentes, Crescenti (2008) também explicita a importância de o professor ter 

conhecimento sobre o conteúdo que ensina, além de saber a importância deste para os alunos e 

para a sociedade, bem como a sua aplicabilidade a outras áreas do conhecimento e ao cotidiano. 

Ademais, a autora descreve a formação de professores inicial e continuada necessárias para que 

o ensino de Geometria esteja presente nas salas de aula e possam contribuir para que os alunos 

aprendam de forma significativa.  

 

- uma formação básica que capacite os futuros professores na aquisição do 

conhecimento geométrico nas disciplinas específicas do curso de licenciatura, para   

que possam ensiná-los com segurança, uma vez que muitos alunos ainda chegam ao  

ensino superior com dificuldades na parte geométrica; desenvolvimento de  

alternativas metodológicas variadas para ensinar os conceitos geométricos enfocando 

também a parte conceitual e não apenas a forma de ensiná-los; possibilite um 

acompanhamento dos professores em formação por profissionais mais experientes de 
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forma a auxiliá-los na aprendizagem da docência, o que pode proporcionar segurança 

ao futuro professor, além de contribuir com a sua formação. 

- uma formação continuada que possibilite um acompanhamento dos professores 

iniciantes por profissionais mais experientes de forma a auxiliá-los no início de sua 

prática em sala de aula, o que pode proporcionar segurança ao professor, além de 

contribuir com a sua formação; com cursos promovidos pela Diretoria de Ensino, 

voltados para a atualização dos conhecimentos científicos/metodológicos; que atenda 

às necessidades e interesses dos professores em seu local de trabalho; que  promova  

a reflexão sobre a prática e a troca  entre os pares (na escola, na região, juntos a cursos 

de formação); com professores recebendo material de apoio de qualidade e atualizado, 

pois este consiste em referência tanto para o planejamento quanto para o estudo 

(CRESCENTI, 2008, p. 92-93, grifos nossos). 

 

Desse modo, a formação docente, inicial e continuada, precisa oferecer condições para 

que os professores adquiram e atualizem os conhecimentos geométricos necessários à prática 

de ensino. Nesse contexto, a abordagem dos conhecimentos específicos deve ter tanta 

importância e espaço como a dos conhecimentos didático-pedagógicos, pois o abandono do 

ensino de Geometria na educação básica evidencia que os professores em formação chegam ao 

nível superior com uma bagagem mínima de conhecimentos geométricos e que irão continuar 

omitindo o ensino de Geometria se não receberem uma formação que os possibilitem ter 

domínio nos conteúdos dessa área. 

Nessa mesma perspectiva, Usiskin (1994, p. 32) argumenta que é necessário exigir que 

todos os futuros professores de Matemática da educação básica estudem Geometria na 

faculdade, pois não há condições de “encontrar soluções para os problemas da geometria escolar 

sem professores bem preparados”. Hershkowitz, Bruckheimer e Vinner (1994) também 

explicitam a necessidade da formação geométrica na formação inicial de professores e, também, 

na formação continuada, ao enfatizarem que tanto professores em atuação como professores em 

formação participem de atividades envolvendo conceitos de Geometria e suas propriedades. Já 

Farrell (1994) acrescenta o papel fundamental dos formadores de professores na superação dos 

receios dos futuros docentes em relação aos conteúdos geométricos, possibilitando-os construir 

uma visão diferente da Geometria. 

 Além do domínio de conteúdo, Lorenzato (1995) explicita que, para o ensino de 

Geometria, é necessário que o professor disponha de bons materiais, saiba utilizá-los 

corretamente e que assuma a postura de orientador para a aprendizagem, não oferecendo 

respostas prontas aos alunos, mas conduzindo-os à descoberta. O autor também ressalta a 

importância da proposição de atividades que favoreçam a visualização, exploração, 

experimentação, análise, imaginação e criatividade, dando, assim, preferência a uma 

aprendizagem geométrica que seja menos específica e mais aberta, livre, integrada, produtiva e 



83 
 

principalmente significativa para o aluno, “legando a ele uma visão matemática diferente 

daquela que tradicionalmente temos sido autores e vítimas” (LORENZATO, 1995, p. 11).  

Nesse mesmo sentido, Crescenti (2008) ratifica que, para ajudar os alunos a se 

apropriarem dos conhecimentos geométricos, os professores precisam despertar neles o 

interesse por aprender, utilizando diferentes metodologias no ensino de Geometria. Além disso, 

os PCN enfatizam que o ensino de Geometria deve explorar situações em que sejam necessárias 

construções com régua e compasso e a partir de objetos do mundo físico, de obras de arte, 

pinturas, desenhos, esculturas e artesanato (BRASIL, 1998b). 

 Um outro ponto que merece atenção no ensino de Geometria é o vocabulário. Coêlho 

(2017, p. 11) esclarece que o vocabulário geométrico corresponde às “palavras que são 

utilizadas nas apresentações de definições e de propriedades dos objetos da Geometria”. A 

autora enfatiza que a nomenclatura faz parte da formação do objeto e que professor e aluno 

devem estar conscientes disso. Destarte, a melhoria do ensino de Geometria também requer 

alternativas que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento do vocabulário geométrico. 

Fonseca et al. (2011) também destacam a importância de o professor abordar o 

vocabulário geométrico no ensino. Eles argumentam que a terminologia específica da 

Geometria está presente em situações comuns da vida diária, como na comunicação sobre 

localizações, tamanhos e formas de objetos e, também, em expressões de sentido figurado que 

utilizamos frequentemente, como: círculo vicioso, triângulo amoroso, pessoa quadrada, sair 

pela tangente, sociedade “piramidal, ver sob outro prima, entre muitos outros. Reportagens, 

anúncios, poemas e canções demandam a compreensão do vocabulário específico da 

Geometria, uma vez que sem ela, a compreensão do leitor será bem mais restrita, o que limita 

“não apenas suas possibilidades de compreendê-los, mas também de apreciá-los” (FONSECA 

et al, 2011, p. 46).  

De acordo com Coêlho (2017), entretanto, é comum a abordagem da linguagem 

matemática passar despercebida em meio aos diversos problemas do ensino de Geometria. 

Além disso, a autora explicita que uma das dificuldades dos alunos diante dos problemas 

geométricos diz respeito ao não conhecimento e não entendimento de termos matemáticos e, 

também, afirma que a não utilização do vocabulário geométrico correto pode prejudicar a 

compreensão do conteúdo. “No entanto, a utilização correta da linguagem não garante por si só 

a compreensão, é necessário que os alunos atribuam significado para aquilo que está sendo 

tratado” (COÊLHO, 2017, p. 23). Diante disso, é preciso estar ciente de que, embora o 

vocabulário geométrico tenha relevância muito significativa, a aprendizagem não se resume a 
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ele, pois é imprescindível que os alunos assimilem os conceitos geométricos, aos quais as 

nomenclaturas específicas da Geometria se referem. 

Segundo Fonseca et al. (2011), os alunos começam a adquirir o vocabulário geométrico 

na infância, a partir da percepção de objetos, encontrando recursos para expressá-la nas 

experiências que já possuem, ainda que não disponham de um vocabulário geométrico mais 

sofisticado. 

 

[...] um aluno diz que “o seu braço é um redondo espichado!”; já outro comenta que 

“... a lâmpada da sala de aula é um círculo espichadinho e fino”; uma outra criança 

compara o bico da pomba com a forma do losango que está na sua régua de desenho 

e observa que o bico é igual “a metade do losango”, embora não o reconheça como 

(ou não se remeta ao) triângulo (FONSECA et al., 2011, p. 70). 

 

Também é possível que os alunos já tenham acesso a alguns termos da nomenclatura 

própria da Geometria. Assim, eles podem já conseguir fazer certas descrições utilizando o 

vocabulário geométrico, ao dizerem “o banco do parquinho lembra o cilindro”, “a pedra do 

chão tem a forma de um hexágono”, “o cano da torneira lembra um cilindro” (FONSECA et al, 

2011). A partir de tais experiências, as autoras argumentam que o professor deve abordar o 

vocabulário próprio da Geometria, identificando os elementos geométricos e criando situações 

para a utilização desses termos na sala de aula.  

Como foi apresentado no capítulo anterior, Fonseca et. al (2011) ressaltam que é 

relevante o professor destacar, no ensino, a distância que frequentemente há entre o uso das 

palavras no cotidiano e os seus significados na linguagem matemática. Um exemplo disso é a 

palavra “plano” que pode ser utilizada com diversos sentidos na linguagem cotidiana, porém na 

Geometria, refere-se a um único conceito, muito bem definido. Todavia, as autoras ponderam 

que o vocabulário próprio da Geometria deve ser abordado pelo professor como um recurso que 

facilita a expressão, e não como um preciosismo de linguagem. 

Essas considerações indicam, portanto, que o conhecimento do vocabulário geométrico 

e da forma de abordá-lo no ensino de Geometria também devem fazer parte da formação dos 

professores, a fim de que as palavras específicas da Geometria não constituam mais um 

obstáculo para o ensino e aprendizagem e, também, não contribuam para que o conhecimento 

geométrico permaneça à margem do ensino de Matemática.  

No próximo tópico deste capítulo, trazemos considerações sobre o ensino de Geometria 

nos anos finais do Ensino Fundamental em Goiás, tendo como referência o documento 

curricular em vigência na educação básica durante a realização desta pesquisa. 
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2.3 O ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

GOIÁS: O CURRÍCULO REFERÊNCIA 

 

Os PCN e os PCNEM foram um marco para o currículo nacional, sendo fundamentais 

para a elaboração de documentos curriculares em todo o Brasil. Um deles, é o Currículo de 

Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás – Currículo Referência. Ele foi aprovado 

pela Secretária de Educação de Goiás, tendo como objetivo contribuir com as Unidades 

Educacionais ao apresentar propostas de bimestralização dos conteúdos para melhor 

compreensão dos componentes curriculares e sua utilização em sala de aula. Nesse sentido, “é 

um instrumento pedagógico para orientar, de forma clara e objetiva, aspectos que não podem 

se ausentar no processo de ensino e aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre” (GOIÁS, 2012, p. 8). 

 Este documento curricular, que busca referenciar uma base comum e fundamental a 

todos os alunos, foi elaborado em consonância com as legislações vigentes, Diretrizes e 

Parâmetros Curriculares Nacionais, matrizes de referência de exames nacionais e estaduais e 

com a matriz curricular do Estado de Goiás10 (GOIÁS, 2012).  

Goiás (2012) descreve que a elaboração do Currículo Referência se iniciou no final de 

2011, quando foi elaborado um documento base que fomentou discussões a respeito da 

bimestralização. A partir da participação de 500 professores, o documento foi apreciado e 

previamente validado. Em 2012, foram realizadas formações nas 40 regionais do estado com a 

participação de mais de 4 mil professores, que avaliaram e replanejaram os conteúdos da 

proposta encaminhada. Nesse ano, também foram realizados encontros com esses professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores para discutir a concepção de currículo e também os 

resultados do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO). 

 A versão preliminar do documento foi divulgada em outubro de 2012 para as 

Subsecretarias Regionais de Educação de Goiás, na ocasião os professores de cada unidade 

escolar analisaram e aprimoraram cada componente curricular. Finalmente, em outubro e 

novembro de 2012, a Secretaria de Educação do Estado sistematizou as contribuições, revisou 

a versão preliminar e apresentou a versão final do documento em encontros com os professores 

representantes de cada componente curricular, ponderando que o “Currículo Referência está em 

 
10 As matrizes curriculares do Estado de Goiás estão inseridas no processo de Reorientação Curricular, iniciado 

pelo Governo de Goiás em 2004 através da Secretaria de Estado da Educação, com a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos e a discussão sobre currículo em todas as áreas do conhecimento. As matrizes 

curriculares do 1º ano ao 9º ano constituem o resultado desse processo (GOIÁS, 2009). 
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permanente construção. Portanto, está sempre aberto a sugestões, reformulações e reflexões 

durante os momentos formativos ao longo do ano letivo” (GOIÁS, 2012, p. 10).  

Tais considerações pressupõem o caráter democrático do Currículo Referência, tendo 

sido elaborado em coletividade e permanecendo aberto para a contribuição de todos. No 

entanto, é questionável se, em tão pouco tempo (aproximadamente um ano), todos os 

professores, coordenadores e diretores das unidades educacionais do estado tiveram 

oportunidades de discutir e contribuir de alguma forma para a elaboração do currículo. Além 

disso, convém destacar que as atuais condições do trabalho docente, de maneira geral, não 

contribuem para que os professores se dediquem à elaboração e reformulação curricular, uma 

vez que a sobrecarga de tarefas, as poucas condições para formação continuada e a má 

remuneração tem sido alguns dos obstáculos enfrentados pelos professores. 

 O Currículo Referência apresenta os componentes curriculares dos nove anos do Ensino 

Fundamental e dos três anos do Ensino médio em quatro blocos: Linguagens e códigos (Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola); Matemática; Ciências Humanas (Geografia, 

História, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso) e Ciências da Natureza (Ciências, Biologia, 

Física e Química). A apresentação do componente curricular de cada série é subdividida em 

quatro bimestres e, em cada bimestre, há a identificação dos eixos temáticos. Cada eixo 

temático, por sua vez, apresenta os seus respectivos conteúdos e expectativas de aprendizagem. 

Essa estrutura do Currículo de Referência está esquematizada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Estrutura do Currículo Referência 

 
Fonte: (GOIÁS, 2012) 

 

Seguindo o que propõem os Parâmetros Curriculares, o Currículo Referência ressalta 

que “faz-se necessário identificar com clareza quais expectativas de aprendizagem que 
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favorecem os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais importantes, para o cotidiano 

do estudante” (GOIÁS, 2012, p. 118). Dessa forma, os diversos conteúdos devem ser 

aprendidos por meio do alcance das expectativas de aprendizagem propostas pelo Currículo 

Referência. Além disso, os conteúdos devem contribuir para o aluno compreender a sua 

realidade, como propõe o Currículo Referência no componente curricular de Matemática. 

 

Assim, o presente Currículo Referência pretende possibilitar ao estudante a 

compreensão da sua realidade, quando favorece as culturas local e juvenil, estimulam 

a leitura e a escrita, a argumentação, a validação de processos, a emissão de juízo e as 

formas de raciocínio como a intuição, indução, dedução, analogia e estimativa 

(GOIÁS, 2012, p. 118). 

 

A disciplina de Matemática apresenta, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

quatro eixos temáticos que recebem os mesmos nomes dos blocos de conteúdo da Matemática 

identificados nos PCN, são eles: números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas e 

tratamento da informação. Assim, o conhecimento geométrico também constitui no Currículo 

Referência o eixo temático espaço e forma. Diferente das séries do Ensino Médio, todas as 

séries do Ensino Fundamental apresentam, em todos os bimestres, os quatro eixos temáticos. 

Desse modo, no Currículo Referência a abordagem de Geometria está prevista para ocorrer em 

todos os bimestres de todas as séries dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.  

 Como a presente pesquisa tem como foco os anos finais do Ensino Fundamental, a 

análise a seguir está centrada na abordagem de Geometria que o Currículo de Referência propõe 

para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano do Ensino Fundamental, dentro do componente 

curricular de Matemática. 

 No sexto ano, a primeira série da segunda etapa do Ensino Fundamental, o Currículo 

Referência determina para todos os bimestres os mesmos conteúdos de Geometria: formas 

planas e não planas; formas geométricas espaciais e polígonos; triângulos e quadriláteros. Ao 

todo são propostas doze expectativas de aprendizagem relacionadas à Geometria para serem 

alcançadas durante o ano letivo. A Figura 5 apresenta a distribuição dessas expectativas ao 

longo dos quatro bimestres do sexto ano. 
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Figura 5 – Expectativas de aprendizagem de Geometria para o 6º ano 

 
Fonte: (GOIÁS, 2012, p. 141-144) 

 

As expectativas de aprendizagem de Geometria para o sexto ano evidenciam que o 

ensino de Geometria na segunda etapa do Ensino Fundamental deve iniciar-se através da 

visualização, reconhecimento, identificação, distinção e classificação de figuras geométricas 

planas e espaciais e de seus elementos. Também observa-se que há a valorização da 

identificação de elementos geométricos em situações cotidianas e a abordagem de problemas 

envolvendo elementos da Geometria plana e espacial.  

Em relação à bimestralização do sexto ano, verifica-se que até o terceiro bimestre, as 

expectativas de aprendizagem referem-se a conteúdos de Geometria plana e espacial 

concomitantemente, enquanto no quarto bimestre as expectativas se restringem à abordagem de 

Geometria plana, pois determinam apenas o reconhecimento da circunferência e do círculo, 

bem como a identificação de seus elementos. 

No sétimo ano do Ensino Fundamental, os conteúdos de Geometria propostos pelo 

Currículo Referência são: figuras planas e sólidos geométricos: poliedros. O ensino desses dois 

conteúdos é determinado para o primeiro e segundo bimestre, enquanto para o terceiro bimestre 

é indicada a abordagem apenas de poliedros e, para o quarto bimestre, somente de figuras 

planas. A Figura 6 apresenta a distribuição das catorze expectativas de aprendizagem de 

Geometria pelos quatro bimestres do sétimo ano. 
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Figura 6 – Expectativas de aprendizagem de Geometria para o 7º ano 

 
Fonte: (GOIÁS, 2012, p. 145-148) 

 

 

A expectativas de aprendizagem de Geometria para o sétimo ano enfatizam a 

manipulação, localização, movimentação e transformação de figuras planas e dos sólidos 

geométricos. Além disso, é proposto o estabelecimento de relações entre figuras planas e sólidas 

por meio da visualização e o reconhecimento de figuras bidimensionais e tridimensionais em 

contextos variados. No terceiro bimestre, o ensino de Geometria é voltado apenas para a 

abordagem de poliedros, através do reconhecimento, classificação e identificação de seus 

elementos. Já no quarto bimestre, o foco é a abordagem de ângulos na Geometria plana. 

No Currículo Referência, o oitavo ano é a série dos anos finais do Ensino Fundamental 

que apresenta a maior quantidade de expectativas de aprendizagem de Geometria, sendo 

dezenove ao todo. Os conteúdos determinados para o oitavo ano são: poliedros, polígonos e 

circunferências, que está previsto em todos os bimestres, perímetro e área de polígonos e 

círculo, indicado para o segundo, terceiro e quarto bimestre e simetrias proposto no segundo e 

terceiro bimestre. A distribuição das expectativas de aprendizagem de Geometria para o oitavo 

ano está apresentadas na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 – Expectativas de aprendizagem de Geometria para o 8º ano 
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Fonte: (GOIÁS, 2012, p. 149-152) 

 

No oitavo ano, são retomadas algumas expectativas de aprendizagem de Geometria 

apresentadas no sexto e sétimo ano e muitas outras são apresentadas. A maioria delas está 

relacionada à Geometria plana e se encontra em todos os bimestres. Elas ressaltam o 

reconhecimento, identificação e classificação de polígonos, inclusive utilizando instrumentos, 

a abordagem dos elementos fundamentais da Geometria plana, ângulos, congruência, 

semelhança, área e perímetro de figuras planas. As expectativas relacionadas à Geometria 

espacial se concentram no primeiro bimestre e explicitam a visualização, manipulação e análise 

de figuras tridimensionais e de seus elementos. 

Além disso, no oitavo ano são introduzidos o Teorema de Tales e o Teorema de 

Pitágoras, por meio do reconhecimento de suas importâncias, da expressão de seus enunciados 

e também da identificação e resolução de problemas através deles. No quarto bimestre, também 

é apresentada uma expectativa de aprendizagem direcionada ao relato de procedimentos 

utilizados para a resolução de problemas.  

 No nono ano, última série do Ensino Fundamental, os conteúdos propostos no eixo 

temático da Geometria são: polígonos; circunferência e círculo, propostos no primeiro, terceiro 
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e quarto bimestre, triângulos: Teorema de Tales e de Pitágoras, indicado no segundo e terceiro 

bimestre e semelhança, que aparece no primeiro e último bimestre. Ao todo são treze 

expectativas de aprendizagem de Geometria para o nono ano do Ensino Fundamental, as quais 

estão distribuídas por bimestre conforme se observa na Figura 8. 

 

Figura 8 – Expectativas de aprendizagem de Geometria para o 9º ano 

 
Fonte: (GOIÁS, 2012, p. 153-156) 

 

 A abordagem de situações-problema é destaque nas expectativas de aprendizagem de 

Geometria propostas para o nono ano. A análise, interpretação, formulação e resolução de 

problemas por meio da aplicação de conceitos geométricos são indicadas para abordar os 

teoremas de Tales e de Pitágoras, semelhança e proporcionalidade e também circunferência e 

círculo. Além disso, é ressaltada a identificação dos diferentes tipos de simetrias, a construção 

de figuras no plano, a demonstração dos teoremas, a escrita da fórmula de distância entre dois 

pontos e da equação da circunferência e a determinação de relações métricas.  

 De modo geral, o Currículo Referência apresenta uma abordagem gradativa do 

conhecimento geométrico ao longo dos anos finais do Ensino Fundamental. Isso é evidenciado 

pela retomada dos conteúdos ao longo das séries e pelas expectativas de aprendizagem que 

demonstram o aprofundamento progressivo de diversos conceitos geométricos. No entanto, 

levando em consideração que a disciplina de Matemática ocorre nos anos finais do Ensino 

Fundamental por meio de cinco aulas semanais de cinquenta minutos, observa-se que a grande 

quantidade de expectativas de aprendizagem de Geometria em determinados bimestres, 
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sobretudo no oitavo ano, coloca em questionamento a possibilidade de serem alcançadas, afinal, 

além de Geometria, para o ensino de Matemática ainda são propostos outros três eixos 

temáticos, cada um com suas respectivas expectativas de aprendizagem para cada bimestre.  

Além disso, é possível identificar que a observação de elementos geométricos em 

situações cotidianas e a resolução de situações problema são apontadas em várias expectativas 

de aprendizagem. A partir disso, verifica-se a intencionalidade do Currículo Referência em 

aproximar a realidade do aluno da abordagem de Geometria nos anos finais do Ensino 

Fundamental. Também convém destacar o apontamento, no sétimo e oitavo ano, do uso de 

materiais para identificar, reconhecer, classificar, localizar, movimentar e construir elementos 

geométricos, como régua, compasso, esquadro, computador, malhas, croquis e maquetes.  

A valorização dessas habilidades está em consonância com o que propõe os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino de Geometria nos anos finais do Ensino Fundamental, 

pois estes ressaltam a Geometria como um campo fértil para trabalhar com situações-problema 

e que pressupõe construções geométricas com régua e compasso, além de evidenciarem a 

necessidade de exploração do estudo de Geometria a partir de objetos do mundo físico 

(BRASIL, 1998b). 

Ademais, determinadas expectativas de aprendizagem também supõem a abordagem do 

vocabulário matemático no ensino de Geometria, ao longo dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Dessa forma, visando compreender como a abordagem do vocabulário 

matemático é proposta pelo Currículo Referência no ensino de Geometria, apresenta-se a seguir 

uma análise a respeito dessas expectativas de aprendizagem específicas. 

 

2.4 A ABORDAGEM DO VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NAS EXPECTATIVAS DE 

APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA DO CURRÍCULO REFERÊNCIA DE GOIÁS 

 

 A despeito de o termo vocabulário matemático não ser mencionado nenhuma vez nas 

expectativas de aprendizagem de Geometria para os anos finais do Ensino Fundamental do 

Currículo Referência, é possível identificar expectativas de aprendizagem nas quais a 

abordagem do vocabulário matemático está implícita.  

 No sexto ano, há uma expectativa de aprendizagem no segundo bimestre que envolve 

nomear os elementos da Geometria em situações do cotidiano e outra, no terceiro bimestre, que 

inclui nomear polígonos regulares e os seus elementos (GOIÁS, 2012). Tal valorização da 

aprendizagem dos nomes específicos da Geometria no sexto ano indica a relevância da 
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abordagem do vocabulário matemático já no início do ensino de Geometria na segunda etapa 

do Ensino Fundamental. 

A abordagem de situações-problema proposta nas expectativas de aprendizagem 

também se relaciona à abordagem do vocabulário matemático, pois para lidar com problemas é 

fundamental a compreensão de seus enunciados, os quais são constituídos por termos 

específicos da Geometria. Assim, no sexto ano, é proposto no terceiro bimestre “Analisar, 

interpretar, formular e resolver situações-problema envolvendo os diferentes elementos da 

Geometria plana e espacial (vértices, faces e arestas)” (GOIÁS, 2012, p. 143). E no oitavo ano, 

é indicado para o segundo bimestre “Identificar e resolver situações-problema utilizando os 

teoremas de Tales e de Pitágoras” (GOIÁS, 2012, p. 150).  

As expectativas de aprendizagem relacionadas a situações-problema continuam no nono 

ano. No primeiro bimestre, é proposto “Analisar e resolver situações-problema que envolvem 

o conceito e as propriedades de semelhança” (GOIÁS, 2012, p. 143). No segundo bimestre, 

identificam-se três expectativas de aprendizagem relacionadas a resolução de situações-

problema por meio da aplicação dos Teoremas de Tales e de Pitágoras. Para o terceiro bimestre, 

além da resolução de problemas envolvendo circunferência e círculo, é proposto “Analisar, 

interpretar, formular e resolver situações-problema que envolvam semelhança e 

proporcionalidade” (GOIÁS, 2012, p. 155). Por fim, no quarto bimestre é indicada a 

identificação e aplicação da semelhança de triângulos na resolução de problemas.  

 Como a análise, interpretação, resolução e formulação de situações-problema implicam 

a compreensão dos termos específicos da Geometria, é possível reconhecer a relevância da 

abordagem do vocabulário matemático no ensino de Geometria para que tais expectativas de 

aprendizagem sejam efetivamente alcançadas. Desse modo, é fundamental que os alunos 

compreendam os termos do vocabulário matemático no contexto da Geometria, e também 

saibam utilizá-los, para ler, interpretar, resolver e até mesmo elaborar situações-problema. 

 Algumas expectativas de aprendizagem também sugerem a verbalização do 

conhecimento geométrico. No oitavo e nono ano, é indicada a enunciação e expressão dos 

Teoremas de Tales de Pitágoras e, além disso, no quarto bimestre do oitavo ano, é proposto 

“Relatar, oralmente ou por escrito, os procedimentos adotados nas resoluções de situações-

problemas” (GOIÁS, 2012, p. 152). É possível entender, por meio dessas expectativas de 

aprendizagem, que o Currículo Referência considera a importância da verbalização para que o 

aluno se aproprie de teoremas geométricos e dos conceitos abordados em situações-problema. 

Dessa forma, considerando o papel dos termos específicos da Geometria para a verbalização de 
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tais teoremas e procedimentos, essas expectativas de aprendizagem também demandam a 

abordagem do vocabulário matemático. 

 É possível, portanto, identificar a abordagem do vocabulário matemático nas 

expectativas de aprendizagem de Geometria do Currículo de Referência para os anos finais do 

Ensino Fundamental por meio da nomeação de elementos da Geometria no sexto ano, da 

abordagem de situações-problema no sexto, oitavo e nono ano, e também através da 

verbalização do conhecimento geométrico no oitavo e nono ano. Em contrapartida, não foi 

encontrada nenhuma expectativa de aprendizagem relacionada à abordagem do vocabulário 

matemático no sétimo ano. Esse fato sugere que, ao privilegiar o desenvolvimento de outras 

competências geométricas, as expectativas de aprendizagem para o sétimo ano não contemplam 

o tratamento dos termos específicos da Geometria. 

 Contudo, convém destacar que, a partir da concepção de vocabulário matemático 

construída neste presente trabalho, entende-se que todas as expectativas de aprendizagem de 

Geometria do Currículo Referência necessitam do conhecimento das palavras específicas da 

Geometria para que sejam alcançadas. Assim, ainda que não esteja claramente explicitado pelo 

currículo, a abordagem do vocabulário matemático perpassa o ensino de Geometria de todas as 

séries dos anos finais do Ensino Fundamental. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este capítulo destina-se à apresentação do percurso metodológico da presente pesquisa, 

onde explicitamos o problema, a pergunta e os objetivos, a abordagem e o tipo de pesquisa, o 

contexto e os seus participantes e a forma como se deu a coleta e a análise dos dados.  

 

3.1 O PROBLEMA, A PERGUNTA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A percepção da relevância do vocabulário matemático para o ensino e aprendizagem 

está estreitamente relacionada as minhas experiências no contexto escolar de Vianópolis-GO. 

Como aluna da educação básica das escolas vianopolinas e, também, ao oferecer aulas de 

reforço de Matemática para os alunos destas escolas, pude observar a importância da 

comunicação para a aprendizagem matemática, bem como as dificuldades dos alunos em 

compreender os enunciados matemáticos e em expressar o conhecimento matemático de forma 

oral e escrita. A partir disso, comecei a compreender o papel dos termos matemáticos nesse 

cenário. 

Posteriormente, como professora regente de Matemática de uma escola que oferece os 

anos finais do Ensino Fundamental em Vianópolis-GO, ficou ainda mais explícita a importância 

do vocabulário específico da Matemática para o ensino e aprendizagem. Além disso, as 

dificuldades dos alunos diante das palavras e expressões matemáticas se mostraram ainda mais 

contundentes diante do conhecimento geométrico, pois, à medida que não conseguiam 

compreender e utilizar o vocabulário matemático, os alunos se sentiam incapazes de aprender 

Geometria e rejeitavam esses conteúdos. 

A partir de tais observações e da ausência de investigações científicas no contexto 

escolar de Vianópolis-GO, determinamos como lócus da pesquisa as duas escolas estaduais 

vianopolinas que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, pois essas escolas possuem 

contextos semelhantes e ambas contribuíram significativamente para os questionamentos e 

inquietações que levaram a realização desta investigação. Assim, delimitamos como problema 

de pesquisa: a presença do vocabulário matemático no ensino e aprendizagem de Geometria 

das escolas estaduais de Vianópolis-GO que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. 

Desse modo, a presente investigação tem como finalidade responder: como o vocabulário 

matemático está presente no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental? 
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Assim, objetivando compreender como vocabulário matemático está presente no ensino 

e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos 

finais do Ensino Fundamental, esta pesquisa busca nesse contexto: identificar como ocorre o 

ensino e aprendizagem de Geometria; reconhecer como os alunos compreendem e utilizam as 

palavras do vocabulário matemático diante dos conteúdos de Geometria; e perceber como os 

professores ensinam e utilizam as palavras do vocabulário matemático quando abordam o 

conhecimento geométrico. 

 

3.2 A ABORDAGEM E O TIPO DE PESQUISA  

 

Tendo em vista a natureza do problema, da questão e dos objetivos da presente pesquisa, 

optamos pela abordagem qualitativa para o seu desenvolvimento, pois de acordo com Flick 

(2009), a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 

pluralização das esferas da vida, que exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

questões.  

 

A mudança social acelerada e a consequente diversificação das esferas da vida fazem 

com que, cada vez mais, os pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e 

perspectivas sociais. Tratam-se de situações tão novas para eles que suas 

metodologias dedutivas tradicionais – questões e hipóteses de pesquisa obtidas a partir 

de modelos teóricos e testadas sobre evidências empíricas – agora fracassam devido à 

diferenciação dos objetos. Desta forma, a pesquisa está cada vez mais obrigada a 

utilizar-se das estratégias indutivas. Em vez de partir de teorias e testá-las, são 

necessários “conceitos sensibilizantes” para a abordagem dos contextos sociais a 

serem estudados. Contudo, ao contrário do que vem sendo difundido, estes conceitos 

são essencialmente influenciados por um conhecimento teórico anterior (FLICK, 

2009, p. 21). 

 

Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994) esclarecem que o pesquisador qualitativo não 

busca colher dados ou provas com a finalidade de verificar hipóteses construídas a priori, mas 

sim construir abstrações à medida que os dados particulares são recolhidos e vão se agrupando. 

Os autores também explicitam que a pesquisa qualitativa visa apreender a perspectiva dos 

participantes para compreender a dinâmica interna das situações investigadas, o que evidencia 

“uma preocupação com o registro tão rigoroso quanto possível do modo como as pessoas 

interpretam os significados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 51). A abordagem qualitativa se 

caracteriza, portanto, pelo tratamento indutivo e sensível à diversidade dos contextos sociais, 

concedendo atenção especial aos significados atribuídos pelos sujeitos participantes da pesquisa 

e fundamentando-se nos estudos teóricos realizados. 
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Bogdan e Biklen (1994) também acentuam que a abordagem qualitativa se interessa 

mais pelo processo do que pelos produtos, ou seja, busca investigar como o problema em 

questão se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. Além disso, 

os dados são obtidos pelo pesquisador diretamente na situação investigada, visto que o contexto 

influencia significativamente nos comportamentos humanos, e de forma descritiva, pois esse 

método de recolhimento de dados funciona bem quando se pretende que nenhum detalhe escape 

ao escrutínio do pesquisador. “A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista 

que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

A partir do estudo teórico e da coleta de dados no contexto escolar dos professores e 

alunos, a presente pesquisa buscou ter um olhar sensível à complexa realidade investigada, 

construindo categorias de análise que emergiram após a organização e análise minuciosa dos 

dados descritivos, e apreendendo as perspectivas dos participantes, inclusive, quando essas se 

manifestaram em suas interações. Devido a isso, consideramos que o desenvolvimento desta 

pesquisa contou com as principais características da abordagem qualitativa.  

Segundo Lüdke e André (2018), entre as várias formas que pode assumir a pesquisa 

qualitativa, uma é o estudo de caso. O estudo de caso qualitativo se desenvolve numa situação 

natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de 

forma complexa e contextualizada. Assim, o estudo de caso possui características que se 

superpõem às características gerais da pesquisa qualitativa.  

No estudo de caso, Lüdke e André (2018) destacam que o investigador parte de alguns 

pressupostos teóricos iniciais, mas procura estar sempre atento a novos elementos que podem 

emergir como importantes na medida que o estudo avança. Um princípio básico do estudo de 

caso é levar em conta o contexto em que o problema se situa, pois para compreender melhor 

como esse se manifesta, as ações, percepções, comportamentos e interações das pessoas devem 

ser relacionadas à situação específica onde ocorrem, ainda que permita que os leitores façam 

generalizações naturalísticas. O pesquisador também busca revelar a multiplicidade de 

dimensões presentes no problema em questão, enfatizando a sua complexidade e evidenciando 

a inter-relação dos seus componentes.  

 

Ao desenvolver o estudo de caso, o pesquisador recorre a uma variedade de dados, 

coletados em diferentes momentos, em situações variadas e com uma variedade de 

tipos de informantes. [...] Com essa variedade de informações, oriunda de fontes 

variadas, ele poderá cruzar informações, confirmam ou rejeitas hipóteses, descobrir 
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novos dados, afastar suposições ou levantar hipóteses alternativas (LÚDKE; ANDRÉ, 

2018, p. 22). 

 

Além disso, o estudo de caso procura representar os diferentes e até mesmo conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social, uma vez que a realidade pode ser vista sob 

diferentes perspectivas, e o relatório de pesquisa se preocupa com uma transmissão direta, clara 

e bem articulada do caso, num estilo que se aproxime da experiência pessoal do leitor (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2018). 

 Já Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 110) ressaltam que o caso a ser investigado pode ser 

“qualquer ‘sistema delimitado’ que apresente algumas características singulares e que façam 

por merecer um investimento investigativo especial por parte do pesquisador”. Para a realização 

de um estudo de caso, portanto, é imprescindível a delimitação da realidade que se pretende 

estudar, bem como a existência de singularidades que justifiquem a realização da investigação. 

Nesse sentido, Lüdke e André (2018) ressaltam que o interesse está naquilo que o caso tem de 

único, mesmo que depois venham a ficar evidentes semelhanças com outros casos e situações. 

A respeito da delimitação do caso, as autoras também determinam que  

 

A importância de determinar os focos da investigação e estabelecer os contornos do 

estudo decorre do fato de que nunca será possível explorar todos os ângulos do 

fenômeno num tempo razoavelmente limitado. A seleção dos aspectos mais relevantes 

e a determinação do recorte é, pois, crucial para atingir os propósitos do estudo de 

caso e para chegar a uma compreensão mais completa da situação estudada (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2018, p. 26). 

  

 Tendo em vista essas considerações e as minhas experiências que levaram à realização 

desta pesquisa, entendemos que o problema de pesquisa que delimitamos, a presença do 

vocabulário matemático no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO que oferecem os anos finais do ensino fundamental, se constitui como um caso 

que vale a nossa investigação, devido as suas características específicas e a ausência de 

iniciativas pedagógicas e científicas que as contemplem. Partindo do quadro teórico inicial, 

buscamos compreender minuciosamente a realidade investigada em seu contexto, mas a partir 

disso, também objetivamos retratá-la de modo a permitir generalizações que sirvam a outras 

situações.  

Além disso, ao contar com a participação de todos os professores de Matemática e de 

alunos de todas as séries dos anos finais do Ensino Fundamental das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO, o desenvolvimento desta pesquisa obteve uma grande variedade de dados, que 

evidenciou a diversidade de perspectivas, bem como a complexidade da realidade em questão 
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e das relações entre os participantes. Com base nestes aspectos, consideramos, portanto, que a 

realização desta pesquisa se configura como um estudo de caso. 

 

3.3 O CONTEXTO E OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

O povoado de Vianópolis teve origem com a chegada da estrada de ferro nas terras da 

antiga Fazenda Tavares, no início do século XX. Inicialmente distrito do município de Silvânia 

(antigo município de Bonfim), Vianópolis foi emancipado em 1948, como consequência da 

expansão do comércio e do crescimento geográfico da cidade (OLIVEIRA, 2000). Nos dias 

atuais, o munícipio de Vianópolis localiza-se no sul goiano a 96 km da capital Goiânia, possui 

um distrito (Caraíba) e dois povoados (Ponte Funda e Brasilinha), tem cerca de 12.500 

habitantes (censo de 2010) e destaca-se na agropecuária, principalmente por meio da grande 

produção de soja e milho, e na pecuária de leite dos pequenos produtores (VIANÓPOLIS, 

2020b). 

 Conforme Vianópolis (2020a), o munícipio possui 7 escolas municipais, quatro escolas 

estaduais e 2 escolas particulares. Dessas, são cinco as escolas que oferecem os anos finais do 

Ensino Fundamental: duas estaduais; duas municipais e uma privada. As duas escolas estaduais 

que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental são o Colégio Estadual Armindo Gomes 

(CEAG) e o Colégio Estadual Americano do Brasil (CEAB). Elas estão localizadas no centro 

da cidade, recebem, em média, a mesma quantidade de alunos anualmente, atendem alunos de 

perfil socioeconômico similares e, embora não seja o caso dos professores de Matemática, há 

muitos professores que lecionam em ambos os colégios. Ademais, as duas escolas estiveram 

presentes na minha trajetória, pois fui aluna do Colégio Estadual Americano do Brasil ao cursar 

o Ensino Fundamental, ofereci aulas de reforço para muitos alunos das duas escolas e, 

atualmente, sou professora de Matemática do Colégio Estadual Armindo Gomes.  

 Devido ao contexto similar dessas escolas e do papel que tiveram na constituição das 

experiências que levaram a realização desta investigação, as duas escolas estaduais de 

Vianópolis-GO que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental foram selecionadas como 

lócus da pesquisa. 

 De acordo com Oliveira (2000), o Colégio Estadual Armindo Gomes (antigo Ginásio 

Armindo Gomes ou G.A.G.) foi criado em 1949, na época da eufórica emancipação de 

Vianópolis, e marca profundamente a história do município. Ele fez parte da escolaridade de 

muitos vianopolinos e também da formação de professores, pois ofereceu o Curso Normal no 
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final da década de 1970, e até os dias atuais continua sendo uma das principais escolas da 

cidade. 

 

Pode-se dizer com propriedade que a história de Vianópolis está dividida em duas 

partes: uma, que vai do seu nascimento até a criação do G.A.G., abrangendo as épocas 

de lutas e conquistas e de auto afirmação como cidade, em que as escolas eram raras 

e os poucos professores existentes não ostentavam alta qualificação; outra, que tem 

início com a implantação do G.A.G., possibilitando formação primorosa aos filhos 

dos cidadãos que acabavam de presenciar sua emancipação político-administrativa 

(OLIVEIRA, 2000, p. 127). 

 

Já o Colégio Estadual Americano do Brasil, conhecido inicialmente como Grupo 

Escolar de Vianópolis, foi construído em 1932, sendo uma das primeiras escolas da cidade a 

promover um ensino sistemático, quando Vianópolis ainda era distrito de Silvânia. Iniciado 

com pouca estrutura e funcionando por 12 anos no prédio do Colégio Estadual Jandira Bretas 

Quinan, por falta de condições de funcionamento, o Colégio Estadual Americano do Brasil 

passou por várias reformas ao longo do tempo e hoje possui ambientes equipados e recursos 

humanos qualificados para oferecer um serviço de qualidade (VIANÓPOLIS, 2020a). 

Atualmente, cinco professores lecionam a disciplina de Matemática nestas escolas, três 

no Colégio Estadual Armindo Gomes e dois no Colégio Estadual Americano do Brasil. Eu faço 

parte desse grupo de docentes, atuando no Colégio Estadual Armindo Gomes, onde, na época 

da coleta de dados, lecionava para todas as turmas de oitavo ano e para uma turma de nono ano. 

Devido a isso, somente quatro professores participaram da pesquisa, dois de cada escola. Com 

a finalidade de preservar a identidade dos docentes, aqui iremos nos referir a eles da seguinte 

forma: professora A e professor B, que atuam no Colégio Estadual Armindo Gomes, e 

professora C e professor D, que atuam no Colégio Estadual Americano do Brasil.  

A professora A leciona no sexto e sétimo ano, tem 45 anos de idade, é licenciada em 

Matemática e pós-graduada em Educação ambiental. O professor B leciona no nono ano, tem 

36 anos, é licenciado em Matemática e bacharel em Administração de Empresas. A professora 

C leciona no sexto e sétimo ano, tem 54 anos de idade, é licenciada em Letras, mas atua há 

vários anos como professora de Matemática. O professor D leciona no oitavo e nono ano, tem 

41 anos, é licenciado em Matemática e pós-graduado em Metodologia do Ensino da 

Matemática. Os professores B e D são contratados temporariamente, a professora A possui 

vínculo efetivo e a professora C é aposentada como efetiva e, atualmente, também possui 

vínculo temporário. O quadro 2 apresenta o tempo de profissão de cada professor e o tempo 

que atuam nas escolas pesquisadas. 
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Quadro 2 – Características dos professores 

Professores 
Tempo como 

professor 

Tempo que atua na 

escola 

Professora A 21 anos 17 anos 

Professor B 16 anos 10 anos 

Professora C11 28 anos 26 anos 

Professor D 24 anos 5 anos 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Em relação à faixa etária dos alunos que participaram dos grupos focais, registramos 

que os dos sextos anos possuem de 11 a 13 anos; os dos sétimos anos possuem de 12 a 17 anos; 

os do oitavo ano possuem de 13 a 16 anos; e os alunos dos nonos anos possuem de 14 a 16 

anos. 

 

3.4 A COLETA DE DADOS DA PESQUISA 

 

 A pesquisa de campo foi realizada nas duas escolas estaduais de Vianópolis-GO que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental: o Colégio Estadual Armindo Gomes, onde a 

pesquisadora atua como professora do oitavo e nono ano, e o Colégio Estadual Americano do 

Brasil. Visando recolher informações, através das falas dos professores e alunos, sobre a 

presença do vocabulário matemático no ensino e aprendizagem de Geometria, a coleta de dados 

se deu por meio da realização de entrevistas semiestruturadas com os quatro professores de 

Matemática que lecionam nessas escolas e da realização de grupos focais com uma amostra dos 

seus alunos.   

  De acordo com Lüdke e André (1986, p. 34), a entrevista semiestruturada “se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador 

faça as necessárias adaptações”. Assim, ao pretender aprofundar-se sobre um fenômeno, o 

pesquisador organiza um roteiro de pontos a serem contemplados durante a entrevista, e pode, 

de acordo com o seu andamento, alterar a ordem deles e, até mesmo, elaborar novas questões 

que não estavam previstas inicialmente (FIORENTINI; LORENZATO, 2012). Com base nessa 

compreensão, elaboramos um roteiro de questões e realizamos quatro entrevistas 

semiestruturadas: uma com cada professor de Matemática das duas escolas. Elas foram 

realizadas nas salas dos professores das escolas em que cada um leciona, em momentos que os 

professores não estavam em sala de aula, e gravadas por meio de áudio.  

 
11 A professora C atuou por 27 anos como professora efetiva e se aposentou em 2019. Há um ano atua como 

contrato temporário na rede estadual de educação de Goiás. 
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Já o grupo focal é uma técnica que, por meio da seleção de participantes que tenham 

características comuns entre si e relacionadas à questão que será foco do trabalho interativo, 

busca coletar materiais discursivos (GATTI, 2005). A interação ativa do grupo está relacionada 

à condução da discussão do grupo focal e à garantia de que os participantes conversem entre si, 

e não apenas interajam com o pesquisador ou moderador do grupo (BARBOUR, 2009).  

Além disso, a autora ressalta a importância do desenvolvimento de um guia de tópicos 

(roteiro), de materiais de estímulo que incentivam a interação, assim como das decisões que 

levam a composição do grupo, “para garantir que os participantes tenham o suficiente em 

comum entre si, de modo que a discussão pareça apropriada, mas que apresentem experiências 

ou perspectivas variadas o bastante para que ocorra algum debate ou diferença de opinião” 

(BARBOUR, 2009, p. 21). 

Em consonância com o referencial teórico, realizamos a composição dos grupos focais, 

da seguinte maneira: nas duas escolas pesquisadas, sorteamos uma turma de cada série, o que 

totalizou oito turmas selecionadas, sendo: duas turmas de sexto ano, duas turmas de sétimo ano, 

duas turmas de oitavo ano e duas turmas de nono ano. Gatti (2005) evidencia que para alcançar 

maior profundidade na abordagem das questões por meio da interação grupal, cada grupo não 

pode ser grande e nem pequeno demais, sugerindo a participação de 6 a 12 pessoas. Levando 

em consideração essa média e o espaço das salas dos professores que tivemos para realizar os 

grupos focais, sorteamos sete alunos de cada turma para compor cada grupo focal, dentre 

aqueles que aceitaram o nosso convite. Dessa forma, foram realizados oito grupos focais, com 

sete alunos de cada série de cada escola.  

Também elaboramos um roteiro para orientar a condução dos grupos focais e 

confeccionamos cartazes coloridos, cada um com uma palavra específica da Geometria, que 

foram colocados na sala dos professores no dia da realização dos grupos focais para incentivar 

a interação dos alunos. Os grupos focais foram realizados nas próprias escolas e no turno em 

que os alunos estudavam, tiveram como moderadora a própria pesquisadora e foram gravados 

por meio de áudio. A estrutura de como se deu a coleta de dados está apresentada na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Figura 9 – Estrutura da coleta de dados da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pela autora 

  

Os roteiros que orientaram a condução das entrevistas semiestruturadas, com os 

professores de Matemática, e dos grupos focais, com os alunos, foram elaborados com base no 

estudo dos referenciais teóricos desta pesquisa e apresentaram três blocos de questões 

norteadoras, como mostra a Figura 10. 

 

Figura 10 – Estrutura dos roteiros 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No roteiro das entrevistas semiestruturadas (Apêndice A), as questões do bloco 1 

abordaram: o ensino de Geometria dentro da disciplina de Matemática; as metodologias e 

materiais utilizados; a perspectiva que o professor possui do ensino e da aprendizagem de 

Geometria na escola; os métodos avaliativos adotados; e as sugestões que o professor aponta 

para aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem de Geometria nos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

Já no roteiro dos grupos focais (Apêndice B), as questões do bloco 1 abordaram: a 

caracterização das aulas de Geometria e dos conteúdos aprendidos; a perspectiva que possuem 
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da própria aprendizagem de Geometria; os elementos que consideram positivos e negativos no 

ensino de Geometria; e as sugestões que os alunos apontam para aperfeiçoar o ensino e a 

aprendizagem de Geometria. 

As questões do bloco 2 e 3 foram comuns para os roteiros das entrevistas 

semiestruturadas e dos grupos focais. As questões do bloco 2 abordaram a respeito: da 

compreensão que os alunos têm dos textos matemáticos; do entendimento que eles possuem das 

palavras específicas da Geometria; da capacidade que os alunos possuem para se expressar 

utilizando o vocabulário específico da Geometria; e dos recursos que eles utilizam quando não 

compreendem as palavras específicas da Geometria ou quando não conseguem se expressar 

utilizando-as. 

Por fim, as questões do bloco 3 voltaram-se para: a caracterização do vocabulário 

utilizado pelo professor ao abordar os conteúdos de Geometria; as metodologias e recursos 

utilizados para ensinar as palavras específicas da Geometria; a pertinência dos recursos 

disponíveis para o ensino das palavras específicas da Geometria; e a importância que os 

professores e alunos atribuem ao vocabulário matemático no contexto da Geometria. 

Para verificar a pertinência dos roteiros elaborados, realizamos uma entrevista 

semiestruturada com uma professora e um grupo focal com uma turma que não estavam entre 

os participantes da pesquisa. Essa professora atualmente é coordenadora pedagógica da escola 

de Ensino Médio de Vianópolis-GO, mas recentemente lecionou Matemática nas escolas 

estaduais da cidade que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, por isso tem 

conhecimento sobre o foco desta investigação. E os alunos eram de uma turma de oitavo ano 

que não foi sorteada para participar da pesquisa. A partir da realização desses pilotos da 

entrevista semiestruturada e do grupo focal, pudemos nos preparar melhor para a coleta de 

dados que foi realizada com os participantes desta pesquisa, pois ofereceu uma noção do que 

seriam os relatos dos professores e alunos, permitiu ajustar a quantidade e a estrutura das 

questões norteadoras e evidenciou como as entrevistas semiestruturadas e os grupos focais 

deveriam ser conduzidos. 

Antes da realização da coleta de dados, a permissão para a realização desta investigação 

foi solicitada às diretoras das escolas, que aceitaram por meio da assinatura dos Termos de 

Anuência das Instituições. Em seguida, contatamos os professores de Matemática, que também 

aceitaram prontamente participar da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  

Para a realização dos grupos focais, fizemos o convite para todos os alunos das oito 

turmas sorteadas. Entre aqueles que mostraram interesse em participar, realizamos um novo 
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sorteio para selecionar sete alunos de cada turma. Em seguida, os seus responsáveis também 

consentiram a participação dos mesmos, por meio da assinatura do TCLE, e cada aluno assinou 

um Termo de Assentimento Livro e Esclarecido (TALE). Uma vez que todos esses documentos 

foram recolhidos, eles foram enviados junto ao projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Após receber o parecer de aprovação (Anexo A), 

iniciamos a realização das entrevistas semiestruturadas com os professores e dos grupos focais 

com os alunos participantes da pesquisa. 

 

3.5 A ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Após a realização das entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais, as gravações em 

áudio foram transcritas, os dados foram sistematizados e a análise foi realizada com base na 

análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo trabalha a palavra, 

ou seja, a prática da língua realizada por emissores identificáveis. Trata-se de um método de 

análise de dados que “procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça” (BARDIN, 2011, p. 50). A autora também explicita que 

 

Pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo todas as iniciativas que, a partir 

de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, consistam na explicitação 

e sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo, com o 

contributo de índices passíveis ou não de quantificação, a partir de um conjunto de 

técnicas, que, embora parciais, são complementares (BARDIN, 2011, p. 48). 

 

 Nessa perspectiva, Oliveira et al. (2003) esclarecem que a análise de conteúdo 

corresponde a um conjunto de técnicas de exploração de documentos, que busca identificar os 

principais conceitos ou temas abordados em um determinado texto e tem como objetivo final 

fornecer indicadores úteis aos objetivos da pesquisa. Na área da educação, especificamente, a 

análise de conteúdo pode ser um instrumento de grande utilidade, auxiliando na identificação 

do conteúdo manifesto ou latente do texto escrito. 

A partir dessas ideias, compreendemos que a análise de conteúdo é a técnica mais 

coerente para analisar os dados da presente pesquisa, uma que vez que buscamos explorar as 

entrevistas e os grupos focais transcritos, identificando os conceitos explícitos e implícitos nos 

textos, determinando aqueles que atendem aos objetivos desta investigação e, 

consequentemente, nos oferecem condições de responder a questão de pesquisa. Assim, 

seguimos as três fases da análise de conteúdo propostas por Bardin (2011): pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 
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Na pré-análise, primeiramente realizamos a leitura flutuante do universo de documentos 

que tínhamos a nossa disposição: as quatro entrevistas semiestruturadas e os oito grupos focais 

transcritos. Para a constituição do corpus de análise, ou seja, do conjunto de documentos que 

serão submetidos aos processos analíticos, observamos as regras propostas por Bardin (2011): 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. A partir delas, verificamos 

que o grupo focal da turma de oitavo ano do Colégio Estadual Armindo Gomes (Turma III) não 

seria pertinente aos objetivos da pesquisa, pois como a pesquisadora era a professora dessa 

turma na época, essa foi a única turma que não teve o professor como entrevistado. Nesse 

sentido, convém destacar que não foi possível selecionar outra turma de oitavo ano dessa escola, 

porque a pesquisadora lecionava Matemática para todas as turmas dessa série. 

Devido a isso, consideramos que sem as falas do professor dessa turma, a análise desse 

grupo focal não atenderia aos objetivos da pesquisa da mesma forma que os outros grupos 

focais. Assim, optamos por não selecionar o grupo focal da turma III para o corpus de análise, 

que ficou constituído, então, pelas quatro entrevistas semiestruturadas dos professores A, B, C 

e D, e pelos sete grupos focais das turmas I, II, IV, V, VI, VII e VIII, como mostra a Figura 11. 

 

Figura 11 – Corpus de análise 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Ainda nessa etapa, formulamos hipóteses e objetivos de análise, que foram ao encontro 

dos objetivos geral e específicos da pesquisa. Além disso, identificamos índices e indicadores 

para a análise. De acordo com Bardin (2011), a análise explicitará os índices contidos nos textos 

e, por isso, a escolha dos índices faz parte do trabalho preparatório da análise de conteúdo, bem 
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como a organização deles em indicadores. Desse modo, começamos a destacar os principais 

itens das entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais, por meio da forma que apareciam no 

decorrer dos textos. Para isso, observamos os itens que apareceram mais vezes e que foram 

abordados com mais ênfase pelos professores e alunos. E, finalizando esta primeira etapa, 

preparamos o material para a análise, organizando as entrevistas semiestruturadas e os grupos 

focais transcritos em pastas para facilitar a manipulação.   

Na exploração do material, iniciamos a codificação dos documentos pela seleção das 

unidades de registro, que conforme Bardin (2011), são as unidades de significação codificadas 

e correspondem ao segmento de conteúdo considerado unidade base, visando a categorização e 

contagem frequencial. A partir dos tipos de unidades de registro mais utilizadas, identificamos 

que o tema é o tipo de unidade de registro que mais se adequa às características do nosso corpus 

de análise e aos objetivos da pesquisa. Utilizar o tema como unidade de registro “consiste em 

descobrir os ‘os núcleos de sentido’ que compõem a comunicação e cuja presença, ou 

frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” 

(BARDIN, 2011, p. 135). Com base nessas considerações, determinamos as unidades de 

registro que estão apresentadas no Quadro 3. 

Além disso, também determinamos o modo de contar as unidades de registro nos 

documentos. Com base nas regras de enumeração de Bardin (2011), reconhecemos que o tipo 

de contagem mais pertinente às características das entrevistas semiestruturadas e dos grupos 

focais transcritos seria a direção, ou seja, a ponderação da frequência que traduz um caráter 

qualitativo, onde os polos direcionais podem ser de natureza diversa. Assim, conforme as 

unidades de registro determinadas nas entrevistas semiestruturadas e nos grupos focais 

transcritos, buscamos identificar a direção delas em cada documento.  

 Ainda na etapa de exploração do material, realizamos o processo de categorização das 

unidades de registro. Na análise de conteúdo, as categorias são rubricas ou classes que reúnem 

um grupo de unidades de registro conforme as suas características comuns, sob um título 

genérico (BARDIN, 2011). Para realizar esse processo de categorização, consideramos 

coerente o critério semântico, ou seja, reunir as unidades de registro conforme o tema que 

significam. Nesse sentido, observamos que as unidades de registro determinadas se referiam ao 

ensino e aprendizagem de Geometria, ao vocabulário matemático na aprendizagem de 

Geometria e ao vocabulário matemático no ensino de Geometria e, assim, definimos as 

categorias de análise. Elas também estão explicitadas no Quadro 3, com as suas respectivas 

unidades de registro. 

 



108 
 

Quadro 3 – Unidades de registro e categorias de análise 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 
UNIDADES DE REGISTRO 

O ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

DE GEOMETRIA 

- A aprendizagem dos conteúdos de Geometria. 

- A resistência dos alunos para aprender Geometria 

- O Currículo Referência para o ensino de Geometria. 

- Os recursos didáticos utilizados para o ensino de 

Geometria. 

- O abandono do ensino de Geometria. 

- A falta de preparação do professor para ensinar 

Geometria. 

- O pouco tempo para ensinar Geometria. 

- O excesso de conteúdos de Geometria. 

- Os recursos avaliativos da aprendizagem de Geometria. 

- As propostas para melhorar o ensino de Geometria. 

O VOCABULÁRIO 

MATEMÁTICO NA 

APRENDIZAGEM 

DE GEOMETRIA 

- A leitura e interpretação dos enunciados de questões e 

dos problemas de Geometria. 

- A compreensão das palavras específicas da Geometria. 

- Os recursos utilizados pelos alunos quando não 

compreendem as palavras específicas da Geometria. 

- Os termos utilizados pelos alunos para se referirem ao 

conhecimento geométrico. 

- Os recursos utilizados pelos alunos quando não 

conseguem expressar o conhecimento geométrico. 

O VOCABULÁRIO 

MATEMÁTICO NO 

ENSINO DE 

GEOMETRIA 

- As estratégias utilizadas pelos professores para estimular 

a comunicação dos alunos. 

- Os termos utilizados pelos professores para ensinar 

Geometria. 

- Os métodos utilizados pelos professores para ensinar as 

palavras específicas da Geometria. 

- Os recursos didáticos para o ensino das palavras 

específicas da Geometria. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

É possível reconhecer que as três categorias de análise definidas vão ao encontro dos 

objetivos específicos da pesquisa e dos blocos que constituíram os roteiros das entrevistas 

semiestruturadas e dos grupos focais. No entanto, convém destacar que as categorias não foram 

determinadas a priori, mas emergiram a partir dos dados da pesquisa. 

 Na terceira etapa da análise de conteúdo, realizamos a inferência para tratar e interpretar 

as informações obtidas por meio das entrevistas semiestruturadas e dos grupos focais. Na 

análise de conteúdo, a inferência é um tipo de interpretação controlada, que pode apoiar-se nos 

elementos constitutivos do mecanismo clássico da comunicação (BARDIN, 2011). A fim de 

atender os objetivos da pesquisa, determinamos a mensagem como polo para realização da 

inferência, levando em consideração o nível de significação das mesmas para a análise. A partir 
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disso, buscamos compreender as significações que as mensagens das entrevistas 

semiestruturadas e dos grupos focais forneciam. Como Bardin (2011) afirma que a inferência 

corresponde à indução a partir dos fatos, buscamos a partir dos efeitos investigar as suas causas, 

tendo como base o referencial teórico construído neste trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 Este capítulo dedica-se à análise e discussão dos resultados desta investigação e tem 

como finalidade compreender o contexto em foco, conforme as categorias levantadas e as 

unidades de registro temáticas identificadas. Cada subcapítulo trata de uma categoria de análise. 

  

4.1 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 

 

 Este primeiro subcapítulo é constituído pelas considerações dos professores sobre o 

Currículo Referência, o abandono do ensino de Geometria e a incompatibilidade do currículo 

com a realidade de ensino. Neste tópico, também são apresentados e discutidos os relatos dos 

alunos e professores sobre os recursos didáticos adotados no ensino de Geometria e as suas 

considerações sobre a aprendizagem geométrica. Por fim, são discutidas as observações dos 

alunos sobre o ensino de Geometria.  

 

4.1.1 O Currículo Referência 

 

 Ao explicitarem sobre a abordagem de Geometria no contexto da disciplina de 

Matemática, três dos quatro professores entrevistados relataram que o ensino de Geometria é 

orientado pelo Currículo Referência, pois o ensino de Matemática segue os seus eixos 

temáticos: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da 

informação. Apesar de a professora A não citar explicitamente, no decorrer da entrevista fica 

subentendido que ela também trabalha o ensino de Matemática e, consequentemente de 

Geometria, conforme os eixos temáticos do Currículo Referência. 

Como proposto em Goiás (2012), o professor B relatou que trabalha Geometria em todos 

os bimestres e a professora C indicou que os quatro eixos temáticos, inclusive aquele que 

corresponde ao conhecimento geométrico, estão presentes no seu planejamento de aulas de 

todas as quinzenas. Ainda nesse sentido, o professor D afirmou que ensinar conforme os eixos 

temáticos do Currículo Referência evita que o conhecimento geométrico seja relegado ao final 

do ano do letivo. 

 

[...] eu trabalho de acordo com os eixos temáticos [...] a gente vai trabalhando assim, 

porque às vezes a gente deixa [a Geometria] para o final, como era antigamente, e não 

dava tempo. Então a gente vai mesclando assim, vai encaixando os conteúdos para ir 
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trabalhando cada eixo, para dar para trabalhar todos (PROFESSOR D, 

ENTREVISTA, 2019). 

 

 As considerações dos professores, portanto, explicitam a relevância do Currículo 

Referência para o direcionamento do ensino de Geometria nas escolas estaduais de Vianópolis-

GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Devido a isso, os docentes afirmam 

que ensinam Geometria durante todo o ano letivo, já que no Currículo Referência o eixo 

temático espaço e forma está presente em todos os bimestres de todos os anos da segunda etapa 

do Ensino Fundamental.  Dessa maneira, segundo os professores, a forma que o conhecimento 

geométrico está proposto no Currículo Referência contribui para evitar o abandono do ensino 

de Geometria, pois ao orientar que o professor trabalhe os conteúdos de Geometria ao longo de 

todo o ano letivo, em meio às outras áreas da Matemática, o currículo busca desconstruir a 

tendência de concentrar a Geometria somente no final do ano.  

De acordo com Pavanello (1993, p. 7), essa tendência foi impulsionada pela LDB de 

1971 que, ao conceder liberdade às escolas para decidirem os conteúdos que seriam ensinados, 

possibilitou que muitos professores, que se sentiam inseguros para ensinar Geometria, 

reservassem o final do ano letivo para a abordagem geométrica em sala de aula, o que sugere 

uma “tentativa, ainda que inconsciente, de utilizar a falta de tempo como desculpa pela não 

realização do trabalho com o tópico em questão”. O professor D explicitou a contraposição da 

proposta do Currículo Referência a essa tradição, destacando que ensinar conforme os eixos 

temáticos favorece o ensino de todos os conteúdos e, consequentemente, evita que a Geometria 

seja deixada para o final e corra o risco de não ser abordada.  

 No entanto, o que é proposto pelos currículos nem sempre é realizado nas práticas de 

ensino. Isso quer dizer que, embora a estrutura do Currículo Referência se contraponha ao 

abandono do ensino de Geometria, isso não garante que a omissão do ensino de Geometria não 

exista no contexto escolar. As considerações dos professores de Vianópolis-GO, a seguir, 

evidenciam essa perspectiva.  

 

4.1.2 O abandono do ensino de Geometria 

 

Ao fazer uma análise do ensino de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, 

que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, o professor B relatou que ainda percebe 

que uma grande maioria de professores não ensina Geometria. Uma evidência disso é o escasso 

nível de conhecimento geométrico que os alunos apresentam ao chegarem no Ensino Médio, 

onde o professor B também atua na docência da Matemática. Nessa etapa, ele ressaltou que esse 
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problema se intensifica, pois dificulta ainda mais o trabalho do professor de Matemática no 

Ensino Médio. 

A realidade descrita pelo professor B está de acordo com Souza e Bulos (2011), que 

salientam as dificuldades dos alunos com os conceitos geométricos. Conforme os autores, tais 

dificuldades culminam em avaliações externas, como o ENEM. Isso pressupõe que uma das 

consequências da falta conhecimento de geométrico dos alunos do Ensino Médio de 

Vianópolis-GO é a dificuldade de acesso ao ensino superior. Para o professor B, essa falta de 

conhecimento geométrico está relacionada ao abandono do ensino de Geometria nos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

Desse modo, apesar de os quatro os professores que lecionam Matemática nas escolas 

estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, terem 

afirmado que ensinam Geometria ao longo do ano letivo, o relato do professor B alerta para o 

fato de que existe omissão do ensino de Geometria nesse contexto e que a defasagem da 

aprendizagem geométrica dos alunos no Ensino Médio é um indicio desse abandono. Em 

Vianópolis-GO há apenas uma escola de Ensino Médio, também estadual, e a maior parte dos 

alunos que ela atende cursaram os anos finais do Ensino Fundamental nas duas escolas estaduais 

que participaram dessa pesquisa. É devido a isso, que o professor B relaciona as dificuldades 

dos alunos com Geometria no Ensino Médio ao ensino dos anos finais do Ensino Fundamental 

das escolas estaduais. 

A contradição evidenciada entre a afirmação dos professores, de que ensinam Geometria 

durante todo o ano letivo, e o alerta do professor B, de que há abandono do ensino do 

conhecimento geométrico, pode estar relacionada a duas questões. Primeiramente, alguns 

professores podem, de fato, não estar ensinando Geometria, pois apesar de o Currículo 

Referência orientar o ensino do conhecimento geométrico em todos os bimestres de todos os 

anos da segunda etapa do Ensino Fundamental, Almouloud et al. (2003) argumenta que o 

sistema educativo brasileiro ainda oferece liberdade para que as escolas determinem os 

conteúdos que serão ensinados. 

 

[...] identificamos como fator de dificuldades o nosso sistema educativo, que define a 

política da educação com recomendações e orientações gerais sobre os métodos, os 

conteúdos e o saber-fazer, deixando para cada escola definir os conteúdos que julga 

importantes para a formação de seus alunos, o que faz com que a geometria seja 

frequentemente esquecida (ALMOULOUD et al., 2003, p. 99). 

  

Em segundo lugar, Crescenti (2008) afirma que, além de abandonar o ensino de 

Geometria, os professores que não dominam o conhecimento geométrico podem abordá-lo 
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superficialmente ou com erros conceituais. Essa é uma possibilidade do que pode estar 

ocorrendo no ensino de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os 

anos finais do Ensino Fundamental, pois ensinar Geometria de forma inadequada também tem 

como consequência a defasagem na aprendizagem dos alunos, conforme apontou o professor 

B. Assim, ainda que o ensino de Geometria seja realizado durante todo ano letivo, isso não 

garante a aprendizagem dos alunos, pois esta depende da qualidade do ensino ministrado. 

No entanto, o professor B ponderou que o abandono do ensino de Geometria é mais 

nítido ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o que por sua vez, prejudica o ensino de 

Geometria nos anos finais. Ele ainda acrescentou que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

o abandono não é apenas da Geometria, mas da Matemática em geral. Devido a esse contexto, 

o professor B concluiu que a construção do conhecimento matemático acaba sendo muito falha 

no decorrer dos anos e níveis escolares e, para recuperar a aprendizagem dos alunos é bastante 

difícil.  

Nesse sentido, a despeito de o Currículo Referência prever que o ensino de Geometria 

também aconteça em todos os bimestres de todos as séries da primeira etapa do Ensino 

Fundamental (GOIÁS, 2012), as considerações do professor B indicam a omissão do ensino de 

Geometria nas escolas de Vianópolis-GO, que oferecem os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Sobre isso, Fonseca et al. (2011) explicitam que, na primeira etapa do Ensino 

Fundamental, geralmente é dedicado pouco tempo ao ensino de Geometria e que falta clareza 

aos professores sobre o que ensinar, como ensinar e, até mesmo, por que ensinar Geometria. 

Desse modo, a ausência de conhecimento geométrico por parte dos professores pode ser uma 

das causas do abandono do ensino de Geometria, nos anos inicias do Ensino Fundamental, 

explicitado pelo professor B, conforme explicitado pelo professor B. 

Quando questionado a que ele atribui o abandono do ensino de Geometria que persiste 

nos anos finais do Ensino Fundamental, o professor B afirmou com muita ênfase a falta de 

conhecimento geométrico dos próprios professores. A professora C também apresentou esse 

ponto de vista, explicitando que geralmente os professores não são preparados para ensinar 

Geometria, por mais formação que tenham.  Tais considerações indicam que a falta de 

conhecimento geométrico dos professores, ou de como ensiná-lo, continua sendo uma causa 

muito forte que leva muitos deles a não ensinarem Geometria ou a ensinarem de forma 

inadequada, como argumenta Crescenti (2008).  

Essas falas dos professores B e C também indicam que os cursos de formação de 

professores não têm sido suficientes para que os docentes adquiram conhecimentos que os 

preparem para o ensino de Geometria. Isso vai ao encontro de Almouloud et al. (2004) que 
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explicitam a precariedade da formação inicial e continuada de professores em relação à 

Geometria. Além disso, Souza e Bulos (2011) declaram que os conhecimentos geométricos 

passam despercebidos nos cursos de licenciatura por ser considerado que os futuros docentes já 

dominam esses conteúdos. Devido a essa realidade da formação de professores, muitos deles 

“não detêm os conhecimentos geométricos necessários para realização de suas práticas 

pedagógicas” (LORENZATO, 1995, p. 3).  

Dessa maneira, o contexto das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os 

anos finais do Ensino Fundamental, revela a falta de conhecimento geométrico dos professores 

e a carência da formação docente nessa área da Matemática. Tais fatores e a defasagem de 

aprendizagem de Geometria dos alunos, apontada pelo professor B, são indícios de que o círculo 

vicioso explicitado por Crescenti (2008) e Souza e Bulos (2011) se faz presente nesse contexto 

vianopolino, pois há professores que não receberam formação suficiente na área de Geometria 

e por isso não ensinam ou ensinam de forma inadequada os conteúdos de Geometria, o que faz 

com que os alunos não aprendam esses conceitos. Isso pressupõe que aqueles que, futuramente, 

ingressarem nos cursos de licenciatura em Matemática dificilmente receberão uma formação 

adequada, que os capacitem ensinar Geometria quando se tornarem professores e, assim, essa 

cadeia de acontecimentos parece se perpetuar. 

Ao sugerirem propostas para melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria nos 

anos finais do Ensino Fundamental, o professor B ressaltou que é preciso que o ensino de 

Geometria seja construído e tenha uma base sólida desde os anos iniciais e que tenham 

professores de Matemática qualificados nos anos finais do Ensino Fundamental, pois, embora 

não sejam ruins todos os professores, ele vê uma realidade onde há uma falha muito grande, em 

que até mesmo professores com formação não sabem ensinar Geometria. E a professora C 

sugeriu que “pensaria em formação do professor, para ele ter mais base, porque geralmente tem 

muita formação para professor, mas na área de Geometria mesmo, muito pouco” 

(PROFESSORA C, ENTREVISTA, 2019). 

Conforme Pavanello (1993) e Almouloud et al. (2004), muitos professores apresentam 

intranquilidade diante do abandono do ensino de Geometria e, assim, se dispõem a melhorar 

seus conhecimentos geométricos, por meio de cursos de aperfeiçoamento nessa área. De acordo 

com os seus relatos, os professores B e C se mostraram incomodados em relação a situação do 

ensino de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do 

Ensino Fundamental. Enquanto o professor B ressaltou que a formação inicial deve possibilitar 

que os professores, dos anos iniciais e finais, tenham domínio do conhecimento geométrico, a 
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professora C salientou que a formação continuada pode aperfeiçoar o ensino de Geometria dos 

professores. 

Apesar de destacarem a relevância do Currículo Referência para o ensino de Geometria, 

os professores entrevistados também falaram sobre questões que delineiam incoerências entre 

as propostas curriculares e a realidade de ensino das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. 

 

4.1.3 A incompatibilidade do Currículo Referência com a realidade de ensino 

 

Três professores participantes da pesquisa mencionaram que a quantidade de conteúdos 

de Matemática, propostos pelo Currículo Referência para os anos finais do Ensino 

Fundamental, é incompatível com a realidade do ensino. A professora A afirmou que as cinco 

aulas de cinquenta minutos por semana são insuficientes principalmente no sexto ano, pois há 

muito conteúdo referente aos outros eixos temáticos e, devido a isso, sobra pouco tempo para 

ensinar Geometria. Segundo ela, as cinco aulas não são suficientes nem para trabalhar somente 

os outros eixos temáticos. Já o professor B disse que o número de aulas de Matemática é muito 

pouco de forma geral nos anos finais do Ensino Fundamental, por causa da extensão do 

Currículo Referência e também devido ao ritmo de aprendizagem dos alunos. 

 

Assim, para cumprir um currículo daquele que a gente trabalha aqui em Goiás, [o 

número de aulas] é ridículo. Nem se tivesse o dobro. É raríssimo o bimestre que, em 

algumas turmas, a gente consegue cumprir um currículo assim. Mas assim, no geral, 

nem se tivesse o dobro de aulas a gente conseguiria. Porque os meninos não 

desenvolvem. O que você acha que vai dar para fazer em três aulas, leva seis 

(PROFESSOR B, ENTREVISTA, 2019). 

 

Ao analisar sobre o ensino de Geometria, o professor D também explicitou que, embora 

ele mesmo deseje melhorar sua prática, “pelo excesso de conteúdo e, de trabalho também, às 

vezes a gente sabe que alguma coisa fica a desejar” (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2019). 

Dessa maneira, além da quantidade de conteúdos propostos pelo Currículo Referência, o 

professor citou que a excessiva jornada de trabalho prejudica a realização do ensino de 

Matemática e, consequentemente, de Geometria. 

Esses apontamentos dos professores evidenciam a falta de condições para um ensino 

que contemple integralmente os conteúdos propostos pelo Currículo Referência, tanto de 

Geometria como dos demais eixos temáticos da Matemática. Diante disso, observa-se que, 

embora os professores entrevistados tenham relatado não deixar de abordar a Geometria, eles 
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também salientaram que não são todos os conteúdos propostos pelo Currículo Referência que 

são possíveis de ensinar durante o ano letivo, devido à quantidade de aulas, à exaustividade do 

trabalho docente e às necessidades de aprendizagem dos alunos das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental.  

Nesse contexto, Goiás (2012) apresenta o Currículo Referência como um currículo 

mínimo, resultante de discussões e contribuições de diversos profissionais da educação, 

incluindo professores, coordenadores pedagógicos e diretores, que orienta aspectos que não 

podem se ausentar do processo de ensino e aprendizagem em cada disciplina, ano de 

escolaridade e bimestre. Além disso, mesmo após a finalização do processo de elaboração do 

Currículo Referência, que levou aproximadamente um ano, Goiás (2012) afirma que esse 

documento curricular está em permanente construção, pois encontra-se aberto a sugestões, 

reformulações e reflexões. 

Os professores de Matemática das escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos 

finais do Ensino Fundamental, entretanto, evidenciaram a inviabilidade do cumprimento de 

todo o currículo, pois explicitaram que acabam suprimindo conteúdos propostos, a fim de 

adequar a disciplina ao tempo disponível para o ensino, à jornada de trabalho e ao ritmo de 

aprendizagem dos alunos. A insatisfação dos professores diante dessa incompatibilidade da 

quantidade de conteúdos propostos pelo Currículo Referência, com a realidade de ensino, 

pressupõe que esses docentes não participaram do processo de elaboração do currículo e que 

permanecem sem contribuir para o seu aprimoramento, ou ainda, se participaram e contribuem, 

infere-se que não estão havendo modificações no Currículo Referência que atendam as 

demandas dos docentes. Tais considerações questionam o caráter democrático do currículo. 

Com o intuito de conhecer um pouco mais sobre a forma como o ensino de Geometria 

tem se dado nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino 

Fundamental, os professores e alunos foram questionados sobre os recursos didáticos que são 

utilizados nas aulas em que os conteúdos de Geometria são abordados. 

 

4.1.4 Os recursos didáticos no ensino de Geometria 

 

Em relação aos recursos didáticos utilizados no ensino de Geometria, a professora A 

relatou que utiliza o Tangram12, sólidos geométricos e que realiza breves oficinas para os alunos 

 
12 O Tangram é um tipo de quebra-cabeça de origem chinesa que possui sete peças: 2 triângulos maiores, 2 

triângulos menores, 1 triângulo médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Utilizando todas as peças é possível 

formas diversos tipos de desenhos. 
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terem contato com materiais concretos. Segundo ela, na escola não há muitos recursos para 

trabalhar Geometria e afirmou que o livro didático de Matemática adotado pela escola também 

não auxilia. Ela disse que o livro não é bom, pois os níveis de dificuldade das atividades 

frequentemente não se adequam aos alunos: são exercícios muito simples ou complexos demais 

para serem propostos a eles. Então, a professora acaba tendo que procurar atividades em outros 

livros e passá-las no quadro, para os alunos copiarem. Entretanto, ela ponderou que em 

Geometria isso é mais difícil de fazer, porque geralmente os exercícios trazem imagens. 

A professora A relatou, também, que avalia os alunos em Geometria por meio das 

oficinas, quando os alunos estão manuseando os materiais concretos. Ao ser questionada sobre 

o que poderia melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria, a professora citou que é 

necessário mais material didático. De acordo com ela, existem programas de computador que 

auxiliam muito o ensino Geometria, mas na escola isso é difícil, pois o laboratório de 

informática não está funcionando. Além disso, a professora A mencionou que são necessários 

livros didáticos melhores para o ensino de Geometria. 

Ao descreverem as aulas em que são abordados os conteúdos de Geometria, os alunos 

da professora A, do sexto e sétimo ano, citaram que ela utiliza bastante atividades, seja passando 

para eles no quadro ou orientando que façam atividades do livro didático. Além disso, os alunos 

destacaram que a professora A orienta que utilizem régua para fazer os desenhos de Geometria 

e também propõe atividades em que eles utilizam malha quadriculada. 

O professor B relatou que utiliza slides para ensinar Geometria, a fim de auxiliar os 

alunos na visualização das figuras, e também propõe que os alunos façam cartazes dos 

conteúdos geométricos. Segundo ele, colocar cartazes nas paredes das salas de aula auxilia para 

que os alunos gravem os conteúdos, pois eles podem ver a todo momento. Além disso, o 

professor B disse que utiliza provas e trabalhos para avaliar a aprendizagem de Geometria dos 

alunos e ressaltou que não costuma dinamizar muito o ensino. Os alunos do nono ano do 

professor B corroboraram com essa descrição, pois enfatizaram que o professor não propõe 

recursos didáticos diferentes nas aulas de Geometria. De acordo com eles, o professor utiliza o 

quadro e geralmente propõe problemas em que eles têm que interpretar e fazer desenhos para 

resolver. 

A professora C descreveu que utiliza somente o básico para ensinar Geometria, pois 

disse que a escola não tem tanta disponibilidade de recursos. “É o quadro, a malha quadriculada, 

régua, compasso, que aqui na escola tem, mas nem sempre tem pra todo mundo... então, o 

material é bem escasso” (PROFESSORA C, ENTREVISTA, 2019). Ela acrescentou que os 

alunos gostam muito de informática, mas que o laboratório da escola não possui computadores 
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suficientes para todos e, os poucos que tem, não estão funcionando. Para avaliar a aprendizagem 

de Geometria, a professora C diz que utiliza provas que contém os conteúdos de Geometria 

junto com os outros conteúdos da Matemática. 

Os alunos do sexto e sétimo ano da professora C descreveram que ela utiliza bastante o 

quadro, o Aprender Mais13 e, às vezes, o livro didático. Um aluno do sexto ano citou que a 

professora costuma utilizar objetos para mostrar a eles elementos da Geometria. Em 

contrapartida, um aluno do sétimo ano mencionou que a professora C não propõe aulas 

diferentes. Além disso, outro aluno do sétimo ano afirmou que, quando a professora explica e 

eles não conseguem entender o conteúdo, “ela fala pra ver vídeoaula na internet” (TURMA VI, 

GRUPO FOCAL, 2019). Entretanto, apenas um aluno disse que assiste, mas que é difícil 

encontrar vídeoaulas que consegue entender. 

O professor D relatou que utiliza para o ensino de Geometria slides e blocos de madeira, 

para os alunos manipularem. Quando questionado sobre o que poderia melhorar o ensino e a 

aprendizagem de Geometria, ele afirmou que no ensino público deveria ter mais investimento 

em computação, para que houvesse mais recursos nas escolas. Assim, o professor D enfatizou 

que deveria ter computadores e internet disponíveis para os alunos e que poderiam ser 

desenvolvidos programas pela Secretaria de Educação nessa área, a fim de “ajudar os 

professores a trabalhar melhor” (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2019). Para avaliar a 

aprendizagem de Geometria, o professor D apontou que, além de prova e trabalho, ele também 

avalia a aprendizagem por meio de perguntas que propõe aos alunos enquanto eles observam e 

manipulam as formas geométricas. 

Os alunos do oitavo e nono ano do professor D mencionaram que o professor utiliza o 

quadro e o livro didático. Ainda que a maioria dos alunos tenham relatado a abertura que o 

professor oferece para que eles possam falar e participar das aulas, uma aluna do nono ano 

mencionou que as aulas são muito fechadas, pois costumam ser sempre dentro da sala de aula 

e é cansativo, principalmente, quando eles têm duas ou mais aulas de Matemática seguidas. 

Esses relatos evidenciam que, no ensino de Geometria das escolas estaduais 

vianopolinas, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, são utilizados recursos 

didáticos que estimulam o manuseio, a visualização e a construção geométrica, entre os quais 

se destacam materiais concretos, slides e instrumentos para fazer representações geométricas. 

Isso reflete a preocupação dos professores em favorecer a aprendizagem do conhecimento 

geométrico, por meio de subsídios que vão além do quadro e do livro didático. Segundo os 

 
13 O Aprender Mais é um caderno de atividades de Língua Portuguesa e Matemática desenvolvido pela Secretaria 

de Estado da Educação de Goiás e distribuído às escolas para alunos e professores a partir de 2017. 
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professores A e D, esses recursos didáticos são adotados, inclusive, nos momentos de avaliação 

da aprendizagem e, apesar de haver indícios de que os professores B e C não costumam 

dinamizar o ensino, houve falas desses professores e de seus alunos que mostraram o contrário: 

no caso do professor B, foram apontadas a utilização de slides e cartazes e a proposição de 

representações geométricas para resolver problemas, e em relação à professora C, destacou-se 

a utilização de régua, compasso, malha quadriculada e a visualização geométrica por meio de 

objetos. 

Dessa forma, como defende Lorenzato (1995), o ensino de Geometria dos professores 

participantes da pesquisa busca, por meio da visualização, exploração, experimentação, análise, 

imaginação e criatividade, uma aprendizagem que seja menos específica e mais integrada e 

significativa para os alunos. No entanto, o autor pondera que é necessário o professor “dispor 

de bons materiais e saber usá-los corretamente” (LORENZATO, 1995, p. 11). Nesse sentido, 

por meio dos relatos dos professores A, C e D identificamos a falta de recursos didáticos para 

o ensino de Geometria nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do 

Ensino Fundamental. De acordo com esses professores, a falta de recursos de informática é o 

que mais limita o ensino de Geometria, pois se tratam de ferramentas que poderiam conferir 

muitas possibilidades para a aprendizagem geométrica. Nesse contexto, percebe-se que o ensino 

de Geometria se restringe à sala de aula. 

Essa realidade não está de acordo com o que propõe o Currículo Referência, já que o 

eixo temático espaço e forma prevê expectativas de aprendizagem que envolvem a utilização 

de materiais didáticos diversificados. No sétimo ano, é proposto a utilização de malhas, croquis 

e maquetes, enquanto no oitavo ano é sugerido o manuseio de instrumentos como régua, 

esquadro, compasso e computador (GOIÁS, 2012). Já os PCN, além de construções com régua 

e compasso, enfatizam que o ensino de Geometria deve ser explorado “a partir de objetos do 

mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, de modo que permita 

ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento” (BRASIL, 

1998b, p. 51). 

Essas considerações confrontadas à realidade descrita pelos professores e alunos 

indicam, portanto, a necessidade de investimento em recursos didáticos para as duas escolas 

estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem anos finais do Ensino Fundamental, de modo a 

atender todos os alunos e permitir mais possibilidades ao ensino de Geometria. De acordo com 

Crescenti (2008), a utilização de diferentes metodologias no ensino de Geometria auxilia na 

apropriação dos conceitos, pois desperta nos alunos o interesse pelo conhecimento geométrico. 
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Dessa forma, a motivação para a aprendizagem de Geometria reforça a necessidade de recursos 

didáticos que permitam os professores adotarem metodologias diferenciadas.  

 Em relação ao livro didático, especificamente, a professora A destacou que as atividades 

propostas pelo material estão em extremos de dificuldade opostos: são muito simples ou 

complexas demais e por isso não se adequam ao contexto de aprendizagem dos alunos. A 

respeito disso, Lorenzato (1995) ressalta que, em muitos livros didáticos, a Geometria, é 

apresentada somente de forma teórica, desconexa de suas origens históricas e aplicações, ou 

então, é abordada de forma muito superficial, se restringindo às formas simples do dia a dia.  

 

Infelizmente em muitos deles [livros didáticos] a Geometria é apresentada apenas 

como um conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, desligado de 

quaisquer aplicações ou explicações de natureza histórica ou lógica; noutros a 

Geometria é reduzida a meia dúzia de formas banais do mundo físico (LORENZATO, 

1995, p. 4). 

 

A descrição de Almouloud et al. (2004) a respeito da abordagem geométrica encontrada 

em muitos livros didáticos também explicita, entre outros aspectos, que estes costumam não 

dar a devida importância às diferentes representações geométricas e deixar de lado a dedução. 

Nesse sentido, a consideração da professora A parece estar de acordo com o que argumentam 

os autores: a abordagem geométrica do livro didático, adotado pela escola em que atua, possui 

uma abordagem ora muito superficial, ora muito teórica. Esse desequilíbrio do livro didático na 

abordagem de Geometria pode limitar a aprendizagem a um extremo ou outro. Segundo os 

relatos dos alunos, o livro didático é um recurso muito utilizado pelos professores e, assim, as 

atividades simples ou complexas demais podem acabar sendo as únicas realizadas por eles, já 

que é difícil propor atividades de outras fontes, como elucidou a professora A. 

Também cabe ressaltar que Lorenzato (1995) e Almouloud et al. (2004) afirmam que 

esse tipo de abordagem dos livros didáticos, excessivamente teórica ou simplesmente cotidiana, 

é um fator que leva ao abandono do ensino de Geometria. Embora os quatro professores 

entrevistados tenham explicitado que ensinam Geometria ao longo de todo o ano letivo, é 

necessário considerar que a abordagem inadequada dos livros didáticos pode contribuir para a 

omissão do ensino de Geometria que, de acordo com o professor B, é uma realidade nas escolas 

estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. 

Aos professores e alunos também foi pedido que caracterizassem a aprendizagem de 

Geometria. As suas considerações ofereceram um panorama do conhecimento geométrico dos 

alunos no contexto investigado. 
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4.1.5 Considerações sobre a aprendizagem de Geometria 

 

A professora A ressaltou que, apesar de os materiais concretos favorecerem a 

aprendizagem, “os alunos em geral têm bastante dificuldade de trabalhar com Geometria” 

(PROFESSORA A, ENTREVISTA, 2019). Ao detalhar sobre isso, ela destacou que um dos 

elementos que dificultam a aprendizagem são as palavras específicas da Geometria. Dessa 

maneira, para a professora A um dos principais elementos que dificulta a aprendizagem 

geométrica dos alunos é o vocabulário matemático, ou seja, as palavras que são utilizadas nas 

apresentações de definições e de propriedades dos objetos da Geometria, como explicita Coêlho 

(2017).  

A consideração da professora A corrobora com a autora, uma vez que esta ressalta que 

“uma das dificuldades encontradas nas resoluções de problemas de Geometria diz respeito ao 

não conhecimento e não entendimento de termos matemáticos em situações específicas por 

parte dos alunos” (COÊLHO, 2017, p. 53). Assim sendo, inferimos que a falta de compreensão 

do vocabulário matemático constitui-se como um obstáculo que contribui para as dificuldades 

de aprendizagem de Geometria no contexto investigado. 

O professor B foi bem enfático ao caracterizar a aprendizagem de Geometria na escola 

pública como “medíocre” (PROFESSOR B, ENTREVISTA, 2019). Segundo ele, espera-se que 

os alunos cheguem ao sexto ano com algum conhecimento geométrico, mas eles chegam com 

uma bagagem mínima, pois não sabem conceitos básicos da Geometria que já deveriam ter sido 

aprendidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse sentido, o professor B reforça a 

problemática do ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Isso é um 

indício de que nas escolas de Vianópolis-GO, que oferecem primeira etapa do Ensino 

Fundamental, os conteúdos geométricos são “pouco trabalhados em sala de aula”, conforme 

explicita Fonseca et al. (2011, p. 12). Além disso, as autoras ressaltam que, apesar da 

preocupação que se tem observado com o ensino de Geometria, ainda são muito discretas as 

mudanças nessa situação de quase abandono geométrico nas séries iniciais de escolarização. A 

fala do professor B ratifica essa situação no contexto vianopolino. 

A professora C também elucidou as dificuldades de aprendizagem de Geometria e 

destacou que estas se devem à resistência que os alunos apresentam diante dos conteúdos 

geométricos. De acordo com ela, no sexto e sétimo ano isso ocorre de forma mais amena, porém 

no oitavo e nono ano a relutância dos alunos é muito grande, pois eles “acham a Geometria 

inútil mesmo” (PROFESSORA C, ENTREVISTA, 2019). Essa fala da professora C, contrapõe 

a afirmação de que a Geometria “é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar 
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naturalmente” (BRASIL, 1998b, p. 51). De acordo com o relato da professora, essa resistência 

está relacionada à falta de conhecimento da importância da Geometria. Sobre essa questão, 

Lorenzato (1995) elucida diversos argumentos que podem esclarecer o papel da Geometria para 

o aluno, tornando este consciente da relevância da aprendizagem geométrica. 

 

[...] para justificar a necessidade de se ter a Geometria na escola, bastaria o argumento 

de que sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico ou o 

raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as 

situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 

Geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas de conhecimento humano. Sem conhecer Geometria a leitura 

interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das idéias fica reduzida 

e a visão da Matemática torna-se distorcida (LORENZATO, 1995, p. 5). 

  

Dessa forma, são vários os motivos que justificam a aprendizagem de Geometria e que 

podem ser abordados como contra-argumentos para amenizar a resistência dos alunos perante 

esses conteúdos. Crescenti (2008) ressalta que essa abordagem faz parte do ensino de 

Geometria, pois, além de ter conhecimento sobre o conteúdo que ensina, o professor precisa 

saber a importância deste para os alunos e para a sociedade, assim como a sua aplicabilidade a 

outras áreas do conhecimento e ao cotidiano. A falta desses argumentos no ensino de Geometria 

pode, portanto, ser a razão da relutância dos alunos diante dos conteúdos geométricos, 

sobretudo no oitavo e nono ano, como salientou a professora C.   

Já o professor D ressaltou que a principal dificuldade dos alunos em Geometria consiste 

em reconhecer figuras geométricas sólidas, mas relatou não perceber diferença entre o nível de 

dificuldade de aprendizagem dos alunos em Geometria e nos outros conteúdos da Matemática. 

Diante disso, observa-se que o professor D destacou as dificuldades de aprendizagem com a 

Geometria espacial. Sobre esse assunto, Pavanello (2004) explicita que os alunos, bem como 

as pessoas de forma geral, possuem pouca capacidade de percepção espacial. No entanto, a 

partir do relato do professor, de que propõe que os alunos manipulem materiais concretos e que 

utiliza slides para favorecer a observação das figuras, é possível perceber que o professor D 

adota recursos didáticos e estratégias de ensino para auxiliar a aprendizagem dos sólidos 

geométricos. Esse fato evidencia que o professor utiliza os recursos que tem a sua disposição 

para contribuir para o ensino de Geometria, conduzindo os alunos à aprendizagem 

(LORENZATO, 1995). 

Quando foram questionados se tinham dificuldades para aprender Geometria, de forma 

geral, a maioria dos alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, contradisseram o que ela 

disse, pois afirmaram que não têm dificuldades com esses conteúdos. No entanto, quando foi 
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perguntado a respeito da compreensão dos enunciados das questões e problemas geométricos e 

das palavras específicas da Geometria, principais aspectos que a professora A indicou que eles 

possuem dificuldades, os alunos ressaltaram com muita ênfase os problemas de aprendizagem 

que possuem nesses quesitos. Assim, os relatos da professora A e de seus alunos estão de acordo 

com Rézio (2019), que salienta que, para muitos alunos, é de difícil entendimento certas 

expressões encontradas nos enunciados de exercícios matemáticos.  

Os alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, reconhecem, portanto, as dificuldades 

que foram elucidadas pela docente, no entanto não consideram que são dificuldades de 

aprendizagem de Geometria, mas relacionadas à Língua Portuguesa. Na próxima categoria 

discutimos essa questão.  

Já os alunos do nono ano, do professor B, relataram que a aprendizagem em Geometria 

é mediana, porque os conteúdos geométricos às vezes são fáceis, mas outras vezes são mais 

complicados, principalmente quando “o professor mistura a Geometria com outros conteúdos 

da Matemática” (TURMA IV, GRUPO FOCAL, 2019). Uma aluna exemplificou que, quando 

o professor B explica o conteúdo e pergunta para a turma se alguém não entendeu, nenhum 

aluno se manifesta, embora a maioria não tenha, de fato, entendido a explicação. Outra aluna 

complementou dizendo que muitos deles procuram ajuda dos próprios colegas para aprender o 

conteúdo, mesmo que ninguém tenha entendido muito bem.  

Desse modo, apesar de Lorenzato (1995) destacar que a Geometria pode favorecer a 

aprendizagem aritmética e algébrica, observa-se que os alunos do nono ano, do professor B, 

possuem dificuldades com a abordagem da Geometria relacionada às outras áreas da 

Matemática. Isso explicita que a conexão da Geometria com a Aritmética e a Álgebra não tem 

sido abordada de maneira adequada no ensino, pois as dificuldades explicitadas pelos alunos 

indicam que eles não percebem que os objetos e relações da Geometria correspondem aos 

objetos e relações da Aritmética e da Álgebra e de que “conceitos, propriedades e questões 

aritméticas ou algébricas podem ser clarificados pela Geometria” (LORENZATO, 1995, p. 7). 

Destarte, essa abordagem que pode facilitar a aprendizagem geométrica, conforme os relatos 

dos alunos, está dificultando-a. 

Além disso, a partir das falas dos alunos, do professor B, é possível perceber que o 

docente detém a fala a maior parte do tempo, oportunizando que os alunos se expressem apenas 

ao final da explicação, para explicitarem se entenderam ou não o conteúdo. De acordo com 

Menezes (2000), as intervenções dos alunos na aula de Matemática dependem, em grande 

medida, do espaço discursivo que o professor disponibiliza. Assim, percebe-se que é bem 

escassa a oportunidade que os alunos têm em sala de aula para se comunicarem com o professor. 
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Devido a esse pouco espaço discursivo dedicado aos alunos, nota-se que eles se sentem inibidos 

para manifestarem suas dúvidas e dificuldades e, assim, comunicam-se mais entre si, preferindo 

buscar ajuda dos próprios colegas para aprenderem o que não conseguiram assimilar mediante 

as explicações do professor.  

Menezes (2000) argumenta que as perguntas devem ser feitas, na aula de Matemática, 

em situações diversificadas e com intuitos variados. Sendo assim, identifica-se que as aulas do 

professor B carecem da proposição de perguntas aos alunos com mais frequência e em diversos 

momentos, de modo que façam os alunos se sentirem motivados e seguros para expressarem. 

As perguntas feitas pelo professor devem, portanto, ir além do simples questionamento ao fim 

da explicação, o qual não tem outra resposta a não ser o silêncio de seus alunos. Como afirma 

Santos (2009) a ausência de comunicação na aula de Matemática pode se traduzir em silêncios 

e em perguntas sem respostas.  

Quando questionados sobre o que poderia melhorar o ensino e a aprendizagem de 

Geometria, uma aluna do nono ano, do professor B, sugeriu que o professor propusesse “outras 

formas de aprender que sejam mais espontâneas, em que o professor interaja mais com os 

alunos” (TURMA IV, GRUPO FOCAL, 2019). A partir dessa colocação, é possível notar que 

a aluna tem consciência de que a comunicação do professor com a turma é um elemento que 

pode favorecer a aprendizagem.  

Os alunos do sexto e sétimo ano, da professora C, também destacaram que, muitas vezes, 

não conseguem compreender as explicações dos conteúdos. Os alunos do sexto ano disseram 

que, em geral, a aprendizagem em Geometria é mediana e uma aluna explicitou que na turma 

tem alunos que tiram notas boas e alunos que tiram notas ruins. A maioria dos alunos do sétimo 

ano, da professora C, também caracterizaram a aprendizagem em Geometria como mediana, 

pois depende do conteúdo, alguns são mais fáceis e outros mais difíceis. Uma aluna mencionou 

que, em algumas aulas, ela consegue entender o conteúdo, mas tem outras que, apesar de a 

professora explicar e ela prestar atenção, não consegue aprender. Além disso, um dos alunos do 

sétimo ano, da professora C, disse que acha “Geometria muito chato” (TURMA VI, GRUPO 

FOCAL, 2019). 

Dessa maneira, as considerações dos alunos vão ao encontro da fala da professora C, 

pois eles mostraram ter consciência de suas dificuldades diante dos conteúdos de Geometria e, 

além disso, foi possível perceber a resistência em relação à aprendizagem geométrica por meio 

do discurso do aluno que manifestou que considera a Geometria desagradável. Assim como a 

fala da professora C, o relato desse aluno confronta a afirmação dos PCN, de que os alunos têm 
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interesse natural pela Geometria (BRASIL, 1998b), e ressalta a necessidade da abordagem 

sobre a importância da aprendizagem geométrica, como elucida Lorenzato (1995).  

A maioria dos alunos do oitavo ano, do professor D, destacaram que, apesar de 

apresentarem um pouco de dificuldades em Geometria, eles têm aprendido bem os conteúdos e 

conseguido atingir notas acima da média na disciplina de Matemática. Já uma aluna do nono 

ano, do professor D, ressaltou que a aprendizagem em Geometria tem sido excelente e 

complementou que “principalmente Geometria, porque é fácil e o professor ajuda muito” 

(TURMA VIII, GRUPO FOCAL, 2019). Os demais alunos concordaram com a fala da colega 

e também afirmaram que consideram aprender Geometria mais fácil do que aprender os outros 

conteúdos da Matemática. 

Essas considerações dos alunos do professor D evidenciam que a aprendizagem de 

Geometria tem sido positiva. Enquanto os alunos do oitavo ano demonstraram reconhecer suas 

dificuldades e estarem conseguindo superá-las, os alunos do nono ano destacaram a facilidade 

que têm em aprender Geometria. Isso está em consonância com a fala do professor D, de que 

as dificuldades dos alunos em Geometria não são mais profundas do que as dificuldades que 

possuem com os outros conteúdos de Matemática. Além disso, por meio das falas dos alunos 

do oitavo e nono ano, do professor D, percebe-se que eles não apresentam resistência à 

aprendizagem geométrica e que o professor contribui para isso, possibilitando aos alunos terem 

uma visão da Geometria diferente daquela que tradicionalmente tem se consolidado 

(LORENZATO, 1995). 

Além da aprendizagem geométrica, os alunos participantes da pesquisa também 

caracterizaram o ensino de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem a 

segunda etapa do Ensino Fundamental. 

 

4.1.6 Considerações sobre o ensino de Geometria 

 

Ao descreverem o ensino de Geometria, os alunos do sexto e sétimo ano, da professora 

A, afirmaram que as aulas são boas e, inclusive, um aluno do sexto ano ressaltou que os 

conteúdos de Geometria são fáceis de aprender, porque a professora explica muito bem e 

quando eles têm dúvidas, basta perguntar a ela. No entanto, quando questionados sobre o que 

poderia melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria, uma aluna do sexto ano sugeriu que 

a professora poderia deixá-los estudarem antes das provas e conversarem entre si sobre o 

conteúdo em sala de aula, pois, assim, poderiam verificar os erros e acertos e aprender uns com 

os outros.  
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Os alunos da professora A destacaram, portanto, a liberdade que possuem para fazer 

perguntas à professora sempre que necessário. Silva, Silva e Lucena (2010) salientam que esse 

diálogo é muito importante, pois é através dele que o professor e os seus alunos podem entrar 

em acordo no que diz respeito às suas dúvidas, inquietações, incompreensões e equívocos. No 

entanto, a sugestão da aluna do sexto ano apontou que as aulas da professora A carecem de 

espaço para os alunos se comunicarem entre si, para aprenderem uns com os outros. Essa 

colocação está de acordo com Santos (2009) ao explicitar que, além da interação do professor 

com o aluno, a linguagem e a comunicação no ensino e aprendizagem de Matemática depende 

da interação do aluno com os seus pares. 

Já os alunos do nono ano, do professor B, apontaram que o ritmo que ele explica os 

conteúdos dificulta bastante a aprendizagem. Segundo eles, o professor explica muito rápido e 

passa de um conteúdo para outro sem que a turma consiga acompanhar. Embora reconheçam 

que o professor está preparando-os para o futuro, quando questionados sobre o que poderia 

melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria, os alunos citaram que o professor poderia 

diminuir o ritmo das aulas.  

 

Aluno: Ele explica também muito rápido... a gente não entende.  

Aluno: É porque a forma de ensinar dele é muito diferente da professora do ano 

passado. Aí quando a gente foi ter aula com ele, e o conteúdo dele ele passa muito 

rápido, então a gente deu aquele choque [...]  

Aluno: [...] ele explica muito rápido, você mal entende uma coisa e ele já que passar 

pra outra. 

Aluno: [...] quando eu consigo pegar uma matéria, ele já tá em outra (TURMA IV, 

GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Esse rápido ritmo de ensino do professor B evidenciado por seus alunos do nono ano, 

pode estar relacionado a grande quantidade de conteúdos propostos no Currículo Referência e 

ao reduzido tempo de aula para abordá-los, como explicitaram os professores A, B e D. Nessa 

lógica, observa-se que ensinar os conteúdos rapidamente é um meio que o professor B utiliza 

para tentar abordar o máximo de conteúdos do currículo. Essa característica de ensino também 

parece ser a causa da falta de oportunidades oferecidas aos alunos para que possam se 

comunicar com o professor, uma vez que isso demanda mais tempo dedicado à abordagem de 

cada conteúdo.  

A respeito disso, Santos (2009) explicita que a comunicação na aula de Matemática se 

trata de uma atividade não unidirecional, mas entre sujeitos, e cabe ao professor a 

responsabilidade de encorajar os alunos e neles despertar o interesse e a disposição para a 

participação ativa. A situação descrita pelos alunos do professor B ressalta que a 
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incompatibilidade do Currículo Referência com a realidade de ensino prejudica a aprendizagem 

dos alunos, pois favorece o discurso unilateral do professor, não contribuindo para a 

comunicação dos alunos e culminando em uma aprendizagem acelerada, que eles não 

conseguem acompanhar. 

Apesar de a maioria dos alunos da professora C, do sexto ano, dizerem que as aulas de 

Geometria são boas, um aluno explicitou que, em algumas vezes, a professora explica de uma 

forma que eles não conseguem entender. Já os alunos do sétimo ano, da professora C, relataram 

que quando eles têm alguma dúvida após a explicação da professora e perguntam a ela, além 

de repreendê-los, a professora também se recusa a responder o questionamento. 

Dessa maneira, os alunos do sétimo ano, da professora C, concluem que não adianta 

pedir ajuda da docente quando não compreendem o conteúdo e, devido a isso, muitos alunos 

manifestaram que procuram outros recursos, como assistir vídeoaulas na internet e pedir ajuda 

de pessoas da família para compreender a matéria. Nesse sentido, quando questionados sobre o 

que poderia melhorar o ensino e a aprendizagem de Geometria, um aluno do sexto ano 

mencionou que a professora poderia não repreendê-los, enquanto os alunos do sétimo ano 

enfatizaram que a professora poderia explicar mais vezes e com mais calma. 

Silva, Silva e Lucena (2010, p. 10) indicam que a partir da manifestação dos 

entendimentos, dúvidas e erros dos alunos, “o professor pode repensar suas estratégias de 

ensino e as ideias dos alunos podem ‘entrar em acordo’ com os conteúdos que o professor quer 

ensinar”. Além disso, Silveira (2014a) ressalta que é necessário que o professor escute o aluno 

para saber aquilo que ele não sabe. Devido a isso, a aula de Matemática não pode se estruturar 

apenas na voz do professor e, assim, os professores devem buscar estratégias para fazer o aluno 

falar, o que contribui para a prática de ensino.  

Dessa maneira, observa-se que, além de não utilizar os questionamentos dos alunos a 

favor do ensino, a professora C os desencoraja a participar ativamente das aulas, desmotivando 

e impedindo que eles se expressem através de suas questões. Assim, é possível entender que os 

alunos acumulam perguntas sem respostas diante da falta de oportunidades para que dialoguem 

em sala de aula e, portanto, procuram outros recursos para suprir as dificuldades de 

aprendizagem intensificadas por essa forma de ensino. 

Já os alunos do oitavo e nono ano, do professor D, apresentaram considerações muito 

positivas sobre as explicações do professor. No oitavo ano, um aluno citou que o professor 

explica bem e não complica, enquanto outro aluno mencionou que o professor explica 

chamando a atenção deles e divertindo-os. No nono ano, um aluno explicitou que o professor 

explica muito e que ele é muito bom para explicar. Outro aluno descreveu que a explicação do 
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professor é diferenciada, “porque o que ele explica dá para entender certinho” (TURMA VIII, 

GRUPO FOCAL, 2019).  

Além disso, um aluno do nono ano ressaltou que o professor D deixa toda a turma 

participar da aula e dá espaço para que eles possam errar e também conversar. Nesse sentido, 

os alunos do nono ano também ressaltaram que o professor D chama a atenção deles e os motiva 

a participar ao envolver os nomes dos alunos em suas explicações. 

 

Aluno: Ele às vezes envolve o nosso nome no meio da explicação.  

Aluno: É, pra gente prestar atenção! 

Aluno: É, porque senão a gente fica acomodado e não faz nada! 

Aluno: É, ele quer que a gente participe e ele chama a nossa atenção chamando o 

nosso nome, tipo “A [nome de uma aluna] falou que isso aqui mede tanto...”. 

Aluno: É, aí chama atenção, entendeu? 

Aluno: Ele é o melhor na explicação. 

Aluno: O melhor professor que eu tive! (TURMA VIII, GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Dessa forma, nota-se que o professor D toma para si a responsabilidade de motivar os 

alunos a participarem ativamente da aula (SANTOS, 2009). Para Oliveira (2007), Zuchi (2004) 

e Menezes (2000) ensinar e aprender são atos eminentemente comunicativos e, conforme os 

relatos dos seus alunos, o professor D leva isso em consideração na forma que propõe o ensino.  

 

Além da comunicação ser um meio mediante o qual se ensina e aprende, é também 

uma finalidade desse mesmo ensino, uma vez que se espera que os alunos adquiram 

competências comunicativas que, no caso da Matemática, se aliam a outras 

competências como a resolução de problemas ou o raciocínio (ZUCHI, 2004, 53). 

 

Ao propor que os alunos tenham oportunidades para se comunicarem nas aulas de 

Matemática, portanto, além de estabelecer um meio para a aprendizagem, o professor D também 

possibilita que os alunos adquiram competências para se comunicarem matematicamente com 

propriedade, o que corresponde a uma das finalidades do ensino de Matemática. Além disso, a 

abertura que o professor D oferece para que os alunos possam cometer erros favorece a 

participação deles, pois Oliveira (2007) explicita que, na Matemática, o medo de errar pode 

emudecer os alunos. 

 

4.2 O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NA APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA  

 

Este item trata sobre os apontamentos feitos pelos professores e alunos a respeito da 

leitura e a interpretação dos enunciados de Geometria, da compreensão do vocabulário 

matemático na aprendizagem geométrica e da utilização do vocabulário matemático para 

expressar o conhecimento geométrico.  
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4.2.1 A leitura e a interpretação dos enunciados de Geometria 

 

A professora A enfatizou que os alunos têm muita dificuldade na leitura e interpretação 

de enunciados de Geometria, porque eles não sabem o que significam muitas expressões que 

aparecem nas questões. Dessa forma, ela indicou que os alunos possuem dificuldades com os 

nomes específicos da Geometria, porque são nomes diferentes, complicados de pronunciar e 

que causam muita confusão nos alunos. “Por exemplo, o quadrilátero para eles é só o quadrado 

né... então eles confundem muito essa nomenclatura das figuras” (PROFESSORA A, 

ENTREVISTA, 2019). 

A maioria dos alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, concordaram com esse 

relato da docente, pois relataram que possuem dificuldades de compreender os enunciados das 

questões de Geometria. Um aluno do sexto ano disse que é “porque tem algumas palavras 

estranhas, parece que é português” (TURMA I, GRUPO FOCAL, 2019). No sétimo ano, alguns 

alunos também indicaram essa causa, ao ressaltarem que os enunciados das questões de 

Geometria possuem palavras que eles não conhecem. Além disso, os alunos do sétimo ano 

mencionaram que na Geometria são muitos nomes para lembrar. Um aluno explicitou que “é 

preciso aumentar o aprendizado com palavras que a gente não costuma usar no dia a dia... aí 

melhora! [...] Por exemplo, vértice, se você perguntar para alguém o que é vértice, é meio 

complicado [...] tem que aumentar o aprendizado do português” (TURMA II, GRUPO FOCAL, 

2019).  

 O professor B também manifestou as dificuldades dos alunos em compreender os 

enunciados das questões de Geometria, ao explicitar que eles não os interpretam. Ele relatou 

que se for proposto um exercício simples aos alunos, em que os passos de resolução já foram 

ensinados, a maioria consegue resolvê-lo. Em contrapartida, “se os alunos tiverem que resolver 

um problema dissertativo, em que é necessário montar o cálculo, aí é um problema sério” 

(PROFESSOR B, ENTREVISTA, 2019). O professor exemplificou essa dificuldade dos alunos 

ao relatar uma situação vivenciada na turma de nono ano em que leciona, quando ele resolvia 

um problema de Geometria no quadro. 

 

[...] a problemática era: você tinha lá um triângulo retângulo, um cateto x, outro cateto 

y e a hipotenusa tinha a medida, aí pedia a área. E tinha a dica: use o Teorema de 

Pitágoras e dava o perímetro. [...] e dizia que x era menor que y, aí a gente achou lá 

cinco e doze, doze e cinco, certo? Então o par ordenado que servia era cinco e doze, 

porque dizia que x tinha que ser menor que y. Bom, está pronto, achamos o par 

ordenado. Aí todo mundo falou assim “uai, mas tem que fazer mais alguma coisa 

ainda?” Sabe? Aí eu falei assim “gente olha o que que tá pedindo lá no começo, no 

enunciado da pergunta: calcule a área do triângulo!” (PROFESSOR B, 

ENTREVISTA, 2019).  
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Nessa situação, o professor B ilustrou a dificuldade dos alunos em compreender o 

problema geométrico proposto. Ao chegarem ao final da primeira etapa da resolução, que 

consistia em encontrar o valor das incógnitas, os alunos não perceberam que ainda faltava 

calcular a área do triângulo retângulo dado. Diante disso, o professor precisou retomar o 

enunciado do problema para que os alunos se dessem conta de que a resolução estava 

incompleta. Contudo, quando questionado sobre a compreensão das palavras específicas da 

Geometria o professor B declarou que não percebe tanta dificuldade dos alunos nesse aspecto. 

 Os alunos do nono ano, do professor B, corroboraram com os apontamentos do professor 

a respeito das dificuldades em compreender os enunciados das questões de Geometria. Uma 

aluna explicitou que a dificuldade da maioria dos alunos é na interpretação e complementou 

dizendo que “a conta em si, as fórmulas em si são muito mecanizadas, entendeu? A gente pega 

e faz. Se a gente sabe a fórmula, a gente sabe fazer a conta. Só que na hora da interpretação, a 

gente não sabe da onde tirar essa fórmula para poder fazer a conta” (TURMA IV, GRUPO 

FOCAL, 2019). Outros alunos concordaram com essa fala da colega e consideraram que 

interpretar é mais difícil do que fazer os cálculos. Quando questionados a respeito das palavras 

específicas da Geometria, contrapondo o que o professor relatou, dois alunos disseram que 

possuem dificuldades e um deles enfatizou que isso se deve à dificuldade que possuem em 

português.  

 Um aluno do nono ano do professor B também relatou que as atividades propostas em 

sala são questões simples que eles conseguem resolver, mas que nas avaliações eles costumam 

ter dificuldades, porque o professor coloca questões de vestibular que eles não estão habituados 

a realizar. Os alunos também mencionaram que possuem dificuldades com o livro didático, 

porque ele traz uma linguagem muito formal e, por isso, consideram que não favorece a 

aprendizagem. Uma aluna disse que os exemplos resolvidos no livro ajudam, mas que não 

consegue entender os textos escritos. 

 Já a professora C advertiu que os alunos têm dificuldade de interpretar qualquer tipo de 

texto e que isso ocorre por causa do desânimo que possuem em ler. Devido a isso, a professora 

ressaltou que, mesmo quando é proposta uma questão em que a resposta se encontra no próprio 

enunciado, a maioria dos alunos não consegue perceber. Assim, a professora C diz que essa 

situação se deve mais ao desinteresse dos alunos do que à dificuldade de aprendizagem. Quando 

questionada sobre a compreensão das palavras específicas da Geometria, a professora relatou 

que os alunos não apresentam dificuldades em reconhecê-las, porque são palavras básicas que 

ela está sempre falando para eles o que significam. 
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 Três alunos do sexto ano, da professora C, declararam que possuem dificuldades em 

compreender os enunciados das questões, mas um deles afirmou que a professora costuma ler 

para ajudá-los. A maioria dos alunos do sétimo ano, da professora C, também explicitaram que 

possuem dificuldades nesse aspecto e um deles ressaltou que as questões deveriam trazer 

desenhos representando o que a pergunta diz para eles entenderem.   

 

Aluno: Porque tem pessoas que têm dificuldade pra ler, às vezes até eu não interpreto, 

leio errado ou muito rápido, aí eu tenho que ficar voltando e relendo e, às vezes, ainda 

assim eu não entendo... mesmo lendo e relendo! 

Aluno: Tipo assim, ela [a professora] passa uma pergunta que fala de paralelepípedo. 

Aí tem uma pessoa que não sabe o que é paralelepípedo e não tem a figura... aí ela vai 

ficar sem entender o que que é. (TURMA VI, GRUPO FOCAL, 2019). 

 

 A respeito da compreensão das palavras específicas da Geometria, os alunos do sexto e 

sétimo ano, da professora C, disseram que têm dificuldades, o que contradisse o que a 

professora relatou. Os alunos do sexto ano relataram que esquecem muitas delas após a 

professora ensinar e que as confundem. Um aluno destacou que tem dificuldade com as palavras 

diferentes que aparecem nos enunciados das questões e outro reforçou que às vezes aparecem 

palavras que eles nunca ouviram antes. Já no sétimo ano, da professora C, alguns alunos 

disseram que conseguem compreender as palavras específicas da Geometria, mas um deles 

ressaltou que a professora poderia destacar essas palavras, “para a gente poder prestar atenção, 

porque às vezes a gente lê rápido, ou lê a palavra errado, e faz a conta errada!” (TURMA VI, 

GRUPO FOCAL, 2019). 

 O professor D também declarou que os alunos apresentam dificuldade ao ler e 

interpretar os enunciados das questões de Geometria. No entanto, ponderou que os alunos são 

muito heterogêneos entre si, ou seja, para alguns alunos basta o professor explicar o conteúdo 

que eles já conseguem fazer as questões que ele passa como exercícios para praticarem, mas 

para outros alunos é necessário estar sempre relembrando o que significa cada termo que 

aparece nos enunciados, para ajudá-los a resolver as questões. 

Dessa forma, a respeito da compreensão das palavras específicas da Geometria, o 

professor D salientou que as dificuldades dos alunos também variam. Para alguns alunos é 

suficiente ensinar uma vez só o que significa determinada palavra, e “até mesmo quando você 

volta, às vezes lá no outro bimestre ou na outra série, você fala assim ‘perímetro’, aí você 

pergunta ‘Fulano, o que que é perímetro mesmo?’, aí você vê que alguns alunos já levantam a 

mão rapidamente para responder” (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2019). Em contrapartida, 

o professor D relatou que há alunos que não conseguem se lembrar dessas palavras e que isso 
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ocorre nem tanto por dificuldade, mas por falta de interesse deles. Contudo, ele complementou 

dizendo que “talvez esse interesse mudaria se a gente tivesse mais novas técnicas para poder 

trabalhar com eles” (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2019). 

Dois alunos do oitavo ano, do professor D, enfatizaram que possuem dificuldades para 

ler e interpretar as questões de Geometria que são confusas, mas outro aluno argumentou que, 

nesse caso, basta ler novamente para compreender a questão. Já no nono ano, do professor D, 

um aluno relatou que possui dificuldades para ler e interpretar os enunciados das questões de 

Geometria, e outro mencionou que a maioria dos alunos apresenta dificuldades nesse aspecto, 

mas que ele mesmo não tem, porque sempre foi bom em português. Uma aluna dessa turma 

mencionou que algumas perguntas são mais difíceis que outras e detalhou a sua dificuldade 

com esses tipos de questões. “Às vezes eu me atrapalho no enunciado, porque às vezes tem que 

calcular isso com isso, depois pegar esse resultado e diminuir com isso” (TURMA VIII, 

GRUPO FOCAL, 2019). Após essa fala da colega, os outros alunos assentiram que também 

possuem dificuldades com essas questões mais complexas.      

Quando foi questionado sobre o motivo de acharem algumas questões de Geometria 

confusas, uma aluna do oitavo ano, do professor D, afirmou que “tem palavras que a gente não 

conhece” (TURMA VII, GRUPO FOCAL, 2019). Já no nono ano, do professor D, um aluno 

disse que ele não possui dificuldade com essas palavras, porque o professor já explicou muito 

bem cada uma delas. No entanto, outros alunos se manifestaram dizendo que costumam 

confundir tais palavras. Um deles apontou que a confusão acontece porque são palavras 

diferentes daquelas que estão acostumados a utilizar rotineiramente e exemplificou “eu não vou 

usar ‘ângulo’ para falar, por exemplo, no meu diálogo do dia a dia” (TURMA VIII, GRUPO 

FOCAL, 2019). Dois alunos também argumentaram sobre a possibilidade de serem utilizadas 

outras palavras para substituir as palavras específicas da Geometria.  

 
Aluno: Às vezes, eu acho que podia substituir algumas palavras, tipo, por algumas 

que a gente já conhece, que a gente fala no dia a dia... 

Aluno: É, mas aí você vai fazer uma prova do ENEM, cai uma palavra dessa e você 

não sabe o que que é... 

Aluno: Não! Não tô falando sempre, tô falando às vezes, quando for muito extensa a 

questão (TURMA VII, GRUPO FOCAL, 2019). 

 

Dessa forma, todos os professores e todas as turmas declararam existir dificuldades na 

leitura e interpretação dos enunciados das questões. Enquanto os professores A, B e D, as 

turmas da professora A, a turma de sétimo ano, da professora C, e as turma do professor D, 

evidenciaram tais dificuldades especificamente na Geometria, a professora C e as demais 
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turmas explicitaram que as dificuldades em ler e interpretar os enunciados das questões ocorrem 

de forma geral na disciplina Matemática. 

De acordo com Fonseca e Cardoso (2009), há outros tipos de gêneros textuais próprios 

da atividade escolar matemática além dos enunciados de questões e problemas, como as 

instruções para exercícios, descrições de procedimentos, definições, enunciados de 

propriedades, teoremas, demonstrações, sentenças matemáticas, diagramas, gráficos, equações, 

etc. Apesar de os professores e alunos terem sido questionados apenas sobre os enunciados das 

questões de Geometria, as considerações da professora C e dos alunos do nono ano, do professor 

B, indicaram que as dificuldades de leitura e interpretação se estendem a outros tipos de textos 

matemáticos, como por exemplo, aqueles contidos nos livros didáticos. 

Ao analisar a ênfase dada pelos quatro professores entrevistados às dificuldades dos 

alunos diante dos enunciados de questões de Geometria e de Matemática, em geral, pode-se 

perceber a preocupação deles em relação a esse assunto. Segundo Fonseca e Cardoso (2009), é 

comum os professores de Matemática se preocuparem com a leitura de enunciados de questões 

e problemas matemáticos e com a leitura de textos didáticos que abordam conteúdos escolares 

de Matemática. As autoras também ressaltam que é muito recorrente os professores de 

Matemática atribuírem os eventuais insucessos na aprendizagem de Matemática às restrições 

das habilidades dos alunos na leitura desses tipos de texto, que são típicos em toda prática de 

ensino da Matemática. 

 

Com efeito, é comum encontrarmos depoimentos de professores sobre as dificuldades 

que seus alunos enfrentam na leitura de enunciados e de problemas de Matemática. 

Em geral, nós, os professores que ensinamos Matemática, dizemos que “os alunos não 

sabem interpretar o que o problema pede” [...] (FONSECA; CARDOSO, 2009, p. 64). 

 

Isso ficou explícito, principalmente, pela fala do professor B, que justificou as 

dificuldades dos alunos em Geometria devido a não interpretarem corretamente os seus 

enunciados. A partir dos relatos dos alunos das duas turmas de nono ano, do professor B e do 

professor D, que manifestaram ter mais dificuldades em ler e interpretar os enunciados das 

questões do que em realizar procedimentos matemáticos, é possível inferir que esses alunos 

também atribuem suas dificuldades de aprendizagem em Geometria aos seus entraves na leitura 

e interpretação dos textos matemáticos.  

A consideração do aluno do sexto ano, que afirma que a professora C tem o costume de 

ler o enunciado das questões para ajudá-los a compreender, ressalta a intervenção utilizada pela 

professora diante das dificuldades dos alunos em ler e interpretar os enunciados das questões 

de Geometria. Sobre isso, Smole e Diniz (2001) defendem que, quando os alunos começam a 
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aprender a ler, o professor pode auxiliar os alunos na leitura de problemas matemáticos, mas 

ponderam que se deve ter a cautela de não impedir que os alunos busquem a solução por si 

mesmos.  

No entanto, quando os alunos já são alfabetizados, mas apresentam dificuldades na 

interpretação de textos matemáticos, as autoras sugerem outras estratégias para auxiliá-los, 

como propor que os alunos analisem problemas e o livro didático, pois isso os auxilia a 

buscarem sentido para os textos matemáticos, principalmente por meio da identificação e 

esclarecimento das palavras que não conhecem. Como os alunos da segunda etapa do Ensino 

Fundamental já são alfabetizados, essas sugestões parecem se adequar mais ao contexto deles 

do que a intervenção utilizada pela professora C. Ao ler o problema para os alunos, mesmo que 

a intenção seja auxiliá-los na compreensão, são grandes as chances de a professora não 

desenvolver a leitura e interpretação dos alunos em relação aos textos matemáticos, limitando 

a busca autônoma deles pela solução, e tornando-os dependentes do professor sempre que 

tiverem que ler e compreender um enunciado matemático. 

Ademais, vários alunos afirmaram que a capacidade para ler e interpretar os enunciados 

das questões e compreender as palavras específicas da Geometria se deve à disciplina de Língua 

Portuguesa. Para Pontes (2007, p. 1), as práticas de leitura e escrita não são comuns nas aulas 

de Matemática, pois a disciplina de Língua Portuguesa “sempre foi o espaço formal para se 

exercitar essas habilidades”. Nesse sentido, Fonseca e Cardoso (2009) destacam que, nas aulas 

de Matemática, as explicações orais, macetes, receitas e resolução de exercícios são favorecidos 

em detrimento de práticas de leitura e, assim, frequentemente é atribuído ao professor de Língua 

Portuguesa a tarefa de solucionar as dificuldades que os alunos enfrentam na leitura de 

enunciados e problemas de Matemática.  

A despeito das autoras explicitarem que essa é uma concepção comum entre os 

professores de Matemática, foram os alunos, dos professores A, B e D, que apresentaram esse 

ponto de vista, ao mencionarem que a compreensão ou não compreensão dos enunciados das 

questões e das palavras específicas da Geometria estão relacionadas ao conhecimento de 

português e que, assim, para amenizar as dificuldades que possuem nesses aspectos, é preciso 

melhorar a aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa. Isso evidencia que os alunos 

consideram que o desenvolvimento da leitura e interpretação de textos matemáticos não cabe à 

disciplina de Matemática, o que pressupõe que essas capacidades, de fato, não são trabalhadas 

pelos professores de Matemática e que se restringem somente à disciplina de Língua 

Portuguesa. Conforme Fonseca e Cardoso (2009) essa questão está estreitamente ligada à 

formação dos professores de Matemática. 
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Na formação dos professores de Matemática, dificilmente são tratadas questões de 

didática da leitura (e produção) de textos, como se não nos deparássemos com essas 

questões em nosso fazer docente. Parece-nos urgente que professores, pesquisadores 

e formadores dirijam suas atenções para o delicado processo de desenvolvimento de 

estratégias de leitura para o acesso a gêneros textuais próprios da atividade matemática 

escolar (FONSECA; CARDOSO, 2009, p. 64). 

 

É fundamental, portanto, que o professor tenha plena consciência de que o trabalho com 

os textos matemáticos faz parte do ensino de Matemática e que não deve relegá-lo apenas à 

disciplina de Língua Portuguesa. De acordo com Smole e Diniz (2001), a escrita matemática se 

trata de uma combinação de sinais, letras e palavras que se organizam de acordo com certas 

regras para expressar ideias e, além disso, possui uma estrutura que nem sempre é similar àquela 

que encontramos nos textos de língua materna. Diante disso, os textos matemáticos possuem 

uma especificidade, uma característica própria, “o que exige um processo particular de leitura” 

(SMOLE; DINIZ, 2001, p. 70).  

Assim, é necessário que os professores de Matemática das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino fundamental, desenvolvam a leitura e 

interpretação de textos matemáticos, abordando as suas singularidades, o que envolve levar em 

consideração as palavras e expressões específicas da Matemática.  

Entretanto, convém destacar que, além de poucos livros didáticos focarem na leitura e a 

interpretação de textos matemáticos (ALMOULOUD et al., 2004), as expectativas de 

aprendizagem do Currículo Referência para o ensino de Geometria também não propõem um 

tratamento específico dos textos matemáticos. Aquelas que mais se aproximam desse viés são 

as que indicam a análise, interpretação e resolução de situações-problema, porém se concentram 

apenas no nono ano e não propõem uma abordagem específica dos enunciados. Além disso, o 

tratamento de outros tipos de textos matemáticos não é apresentado em nenhuma expectativa 

de aprendizagem para o ensino de Geometria (GOIÁS, 2012). Dessa forma, observa-se que os 

professores do contexto investigado precisam superar as lacunas dos livros didáticos e do 

Currículo Referência para que possam realizar um trabalho específico com os textos 

matemáticos e com o seu vocabulário especializado. 

 

4.2.2 A compreensão do vocabulário matemático na aprendizagem de Geometria 

 

As considerações sobre a compreensão do vocabulário matemático na aprendizagem de 

Geometria foram feitas pelos professores e alunos de maneira diversa. Como introduzimos na 

primeira categoria de análise, a professora A mencionou as dificuldades dos alunos diante do 
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vocabulário específico da Geometria ao relatar as suas dificuldades de aprendizagem 

geométrica. Ela destacou que o fato de serem nomes diferentes para os alunos, que podem ser 

difíceis até mesmo de pronunciar, faz com que os alunos fiquem muito confusos com a 

nomenclatura específica da Geometria. Ela também associou as dificuldades dos alunos na 

leitura e interpretação de enunciados de questões às palavras específicas da Geometria, 

alegando que os alunos não sabem o que significam muitas delas. 

Essa associação também foi feita pelo professor D. Ele explicitou que a dificuldade de 

alguns alunos ao ler e interpretar as questões de Geometria demanda que ele sempre os auxilie, 

relembrando o que significa cada termo que aparece nos enunciados. Dessa maneira, os 

professores A e D ressaltaram que a leitura e interpretação de enunciados das questões 

geométricas estão diretamente relacionadas à capacidade de compreender as palavras 

específicas da Geometria. Alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, do sétimo ano, da 

professora C, e do oitavo ano, do professor D, também fizeram considerações que indicaram as 

palavras específicas da Geometria como a razão para as dificuldades na leitura e interpretação 

de enunciados das questões. 

Essa associação que os professores e alunos estabeleceram entre as dificuldades de 

leitura e interpretação dos enunciados das questões e as palavras específicas da Geometria vai 

ao encontro de Smole e Diniz (2001), que explicitam que os termos específicos da Matemática 

podem se tornar obstáculos para que ocorra a compreensão dos textos matemáticos. Nesse 

sentido, Silveira (2014b) destaca que, além de decodificar os símbolos matemáticos, para 

interpretar um texto matemático é fundamental conferir sentido às palavras que se encontram 

imersas em regras gramaticais e matemáticas. Diante disso, percebe-se que dois professores e 

os alunos de quatro turmas percebem essa relevância do vocabulário matemático para a 

compreensão dos enunciados de Geometria. 

Nas demais turmas, embora nenhum aluno tenha relacionado as dificuldades na leitura 

e interpretação de enunciados das questões de Geometria ao vocabulário matemático, em todas 

elas houve alunos que relataram ter dificuldades com as palavras específicas da Geometria. Eles 

evidenciaram o estranhamento gerado por palavras que não fazem parte do vocabulário usual, 

a falta de conhecimento de seus significados e o esquecimento e confusão diante da grande 

quantidade de palavras específicas da Geometria. A partir dessas considerações, nota-se que 

tais dificuldades dos alunos estão relacionadas às singularidades do vocabulário matemático.  

De acordo com Silva, Silva e Lucena (2010), os alunos não conhecem o vocabulário 

matemático, porque ele não faz parte da vida cotidiana deles. Além dos termos que são 

utilizados em outros contextos, Maia e Carrião (2018, p. 4) salientam que a linguagem 
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matemática apresenta “um léxico especializado que envolve o uso de palavras que são únicas 

para a matemática”. Esses termos exóticos justificam o estranhamento em relação ao 

vocabulário específico da Geometria, explicitado pelos alunos e também pela professora A. 

Além disso, a falta de conhecimento dos termos geométricos, relatado por vários alunos, 

pressupõe que o ensino não tem abordado a Geometria por meio da linguagem natural. Sobre 

esse assunto, Klüsener (2007) argumenta que o ensino de Matemática, em geral, tem 

privilegiado apenas os códigos escritos e utilizado um vocabulário básico limitado, restritivo e 

específico, o que não favorece o desenvolvimento da linguagem em todos os seus aspectos e 

nem a formação de conceitos. A partir das considerações dos alunos, é possível inferir que a 

abordagem do vocabulário matemático também não tem sido destaque no ensino de Geometria 

das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. 

A filosofia dos jogos de linguagem de Wittgenstein, Ruy (2008) indica que o significado 

é o uso da palavra em determinado contexto. Nesse sentido, a linguagem natural e a linguagem 

matemática podem ser entendidas como contextos diferentes, denominados jogos de 

linguagem, que, mesmo apresentando algumas semelhanças de família, possuem regras 

distintas para o emprego das palavras. Segundo Silveira, Meira e Silva (2014), a polissemia da 

linguagem natural pode interferir na interpretação da linguagem matemática, pois ao buscar 

sentido para as expressões da linguagem matemática, o aluno pode se deparar com outras 

lógicas que não estão de acordo com a linguagem matemática. “Os sentidos da linguagem 

cotidiana necessariamente não convergem com os sentidos na matemática” (SILVEIRA, 2014b, 

p. 70). 

 As confusões diante do vocabulário específico da Geometria, descritas pelos alunos e 

também pela professora A, podem estar relacionadas a esses diferentes significados que as 

palavras podem assumir na linguagem usual e na linguagem matemática. Já o esquecimento 

dos termos específicos da Geometria, também destacado pelos alunos e pelo professor D, 

sugerem que as palavras do vocabulário geométrico não têm sido assimiladas no tempo devido, 

causando dificuldades de compreensão que se estendem ao longo dos anos escolares (RÉZIO, 

2019). 

Convém destacar também que os professores B e C declararam não perceber 

dificuldades dos alunos com as palavras específicas da Geometria, mesmo que alunos de suas 

turmas de sexto, sétimo e nono ano tenham apontado apresentar algum tipo de dificuldade nesse 

aspecto. A professora C relatou que os alunos não apresentam dificuldades com as palavras 

específicas da Geometria, porque são palavras básicas, cujos significados estão sendo sempre 

ditos. 
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A divergência entre os pontos de vista dos professores e dos seus alunos a respeito dessa 

questão delineia a ausência de consideração, por parte dos professores, das dificuldades dos 

alunos relacionadas ao vocabulário específico da Geometria. Coêlho (2017) destaca que é 

comum a abordagem da linguagem matemática passar despercebida em meio a diversos 

problemas detectados no ensino de Geometria. De acordo com Maia e Carrião (2018), o 

professor intencionalmente trabalha pouco a linguagem nas aulas de Matemática, pois esta já é 

familiar ao docente, que a utiliza com grande desenvoltura no seu cotidiano de trabalho. No 

entanto,  

 

É necessário que o professor desnaturalize essa linguagem, notando que ela não é 

familiar a maior parte dos alunos, somente assim ele poderá fazer um trabalho de 

“alfabetização” na linguagem da matemática escolar, que possibilitaria que todos 

participem das atividades de forma adequada (MAIA; CARRIÃO, 2018, p. 3). 

 

Essa questão reforça, portanto, o pouco espaço que a linguagem matemática e 

consequentemente, o vocabulário matemático, têm tido no ensino de Geometria das escolas 

estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, e também realça 

a necessidade de os professores B e C observarem a linguagem matemática do ponto de vista 

dos alunos, reconhecendo as dificuldades diante dos vocábulos específicos da Geometria e 

favorecendo a aprendizagem de seus significados.  

Um aluno do sétimo ano, da professora C, e outro do nono ano, do professor D, 

apresentaram sugestões que poderiam ajudá-los nas dificuldades que enfrentam com os termos 

específicos da Geometria. O aluno do sétimo ano citou que as questões de Geometria poderiam 

apresentar desenhos, pois se não souberem o que significam as palavras do enunciado, os 

desenhos os ajudarão. Embora a expressão visual seja uma das formas de expressão da 

linguagem matemática (KLÜSENER, 2007), Fonseca e Cardoso (2009) destacam que é preciso 

reconhecer as diferentes formas que os textos matemáticos podem ser escritos, para que os 

objetivos definidos pelos exercícios sejam alcançados. Além disso, Silveira (2014a) afirma que 

os alunos precisam aprender os significados das palavras do vocabulário matemático para que 

tenham a capacidade de se comunicarem matematicamente, desenvolvendo a prática de 

argumentação e o raciocínio lógico. 

Desse modo, apesar da representação visual fazer parte da aprendizagem geométrica, 

ela não pode substituir a aprendizagem do vocabulário específico da Geometria, uma vez que 

este contribui significativamente para a compreensão dos textos matemáticos e para a 

comunicação matemática. Já o aluno do nono ano sugeriu que as palavras específicas da 
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Geometria poderiam ser substituídas por outras que eles possuem mais familiaridade. A respeito 

dessa questão, Coêlho (2017) apoia-se na segunda filosofia de Wittgenstein para explicitar que 

a construção de significados no contexto geométrico demanda a utilização dos termos 

específicos da Geometria, os quais não podem ser substituídos por outros. Assim, a 

nomenclatura específica faz parte da formação do objeto. Essa é mais uma razão que delineia a 

importância da abordagem do vocabulário matemático na aprendizagem de Geometria. 

Outro ponto de destaque é a consideração do professor D, de que os alunos poderiam 

apresentar mais interesse pela aprendizagem se houvesse novas técnicas para trabalhar com 

eles. Diante disso, observa-se que a falta de recursos didáticos também influencia na abordagem 

do vocabulário matemático no ensino de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, 

que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Entretanto, a falta de conhecimento de 

técnicas para abordar o vocabulário específico da Geometria também pode estar relacionada à 

carência da formação de professores nesse aspecto. Como os cursos de formação de professores 

de Matemática raramente tratam da didática da leitura e da produção de textos matemáticos 

(FONSECA; CARDOSO, 2009), é possível concluir que técnicas de abordagem do vocabulário 

matemático também não tem sido prioridade na formação de professores. 

 Os participantes da pesquisa também foram questionados sobre os recursos que os 

alunos utilizam quando não compreendem as palavras específicas da Geometria. A professora 

A enfatizou que os alunos nunca tentam buscar, por si mesmos, os significados das palavras 

que não compreendem, querendo sempre que a professora fale para eles o que as palavras 

significam. “Eles querem tudo de mão beijada” (PROFESSORA A, ENTREVISTA, 2019). O 

professor B também disse que os alunos perguntam a ele quando não compreendem alguma 

palavra específica da Geometria, mas que não são todos. Apesar disso, o docente ressaltou que 

ao esclarecer a dúvida de um aluno, “acaba tirando as dúvidas de muitos” (PROFESSOR B, 

ENTREVISTA, 2019). 

 Em contrapartida, a professora C disse que, quando se deparam com uma palavra 

específica da Geometria que não compreendem, os alunos “não têm nem curiosidade de 

perguntar o que é” (PROFESSORA C, ENTREVISTA, 2019). Assim, a professora afirma que 

os alunos ignoram as palavras que não conhecem, e que isso evidencia o desinteresse deles pela 

aprendizagem de Geometria. Já o professor D, assim como a professora A, disse que o principal 

recurso que os alunos utilizam, quando não compreendem as palavras do vocabulário específico 

da Geometria, é perguntar a ele. 

 Os alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, ratificaram a consideração da docente, 

pois a maioria disse que perguntam à professora quando não compreendem alguma palavra 
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específica da Geometria. Um aluno do sexto ano relatou que, quando a professora passa prova 

de consulta, ele procura no livro didático o significado das palavras que não conhece, porque o 

livro explica todo o conteúdo e na hora da prova a professora não pode ajudá-los. No entanto, 

outro aluno disse que prefere pesquisar no caderno, porque no livro didático tem muitos textos.  

Um aluno do sétimo ano, da professora A, também disse que costuma pesquisar no livro 

didático as palavras específicas da Geometria que não sabe, e outros dois alunos afirmaram que 

procuram no dicionário. Diante disso, um aluno justificou que não procura no dicionário, 

“porque na Matemática é mais conta” (TURMA II, GRUPO FOCAL, 2019). Outro aluno do 

sétimo ano concluiu que ninguém consulta o dicionário, porque é mais trabalhoso, e tudo que é 

trabalhoso a turma evita, querem perguntar ao professor e já ouvir a resposta imediatamente. 

 Uma aluna do nono ano, do professor B, disse que, quando não entende alguma palavra 

específica da Geometria, ela procura “a pessoa mais inteligente da sala e pergunto o que é, se 

ela não sabe, eu vou no professor” (TURMA IV, GRUPO FOCAL, 2019). Outros alunos 

concordaram com essa consideração, dizendo que também buscam algum colega, antes de 

procurar a ajuda do professor. Em seguida, eles apresentaram razões para justificar essa atitude. 

 

Aluno: Às vezes, a gente entende muito mais com o colega do que com o professor. 

Aluno: Porque ele entendeu o que o professor ensinou e parece... que você entende 

bem melhor com ele do que com o professor te ensinando. 

Aluno: É a forma de falar também. 

Aluno: Eu acho que com o colega a gente tem mais comunicação do que com o 

professor. 

Aluno: Parece que tem mais paciência. 

Aluno: Porque o colega usa palavras mais do... palavreado jovem. 

Aluno: Talvez seja porque a intimidade que a gente tem com o colega, a gente não 

tem com o professor. Então talvez seja mais fácil, até para nossa timidez. 

Aluno: A linguagem do colega também é mais simples (TURMA IV, GRUPO 

FOCAL, 2019). 

 

 Alguns alunos do nono ano, do professor B, também enfatizaram que costumam 

pesquisar em vídeoaulas as palavras específicas da Geometria, quando não sabem o que elas 

significam, mas não é sempre que conseguem encontrar o que procuram. 

 Ao contrário do que afirmou a professora C, os seus alunos do sexto e sétimo ano 

responderam que perguntam à professora quando não sabem o que significam as palavras do 

vocabulário geométrico. Além disso, um aluno do sexto ano disse que também tenta procurar 

no livro didático, enquanto outro mencionou que pesquisa na internet, quando está em casa. 

Diante dessas considerações, a maioria dos alunos do sexto ano argumentou que é mais fácil 

procurar as palavras da Geometria, que não compreendem, na internet do que no livro didático. 
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Já no sétimo ano, da professora C, dois alunos relataram que também procuram a ajuda dos 

colegas nesse sentido, principalmente quando estão trabalhando em duplas. 

 Os alunos do oitavo e nono, do professor D, também ressaltaram que perguntam ao 

professor quando não compreendem as palavras específicas da Geometria, no entanto, um aluno 

do oitavo ano ressaltou que, em casa, ele procura os significados na internet. Outro aluno dessa 

turma ponderou que, “se for na prova, infelizmente, a gente têm que chutar, se não souber” 

(TURMA VII, GRUPO FOCAL, 2019). Um aluno do nono ano, do professor D, também 

relatou que, quando tem muita dificuldade, ele procura vídeoaulas na internet para compreender 

o que significam as palavras da Geometria que não conhece. Outros alunos do nono ano 

assentiram que também utilizam esse recurso apontado pelo colega. 

 As falas dos professores A e D e dos seus alunos, bem como as considerações dos alunos 

da professora C, evidenciaram que o principal recurso que os alunos utilizam para compreender 

as palavras do vocabulário geométrico consiste em questionar o professor. Apesar de alguns 

alunos terem mencionado que também pesquisam os termos geométricos no livro didático, em 

dicionários, na internet e vídeoaulas, nota-se que a maioria deles só procuram esses outros 

recursos quando não têm acesso à ajuda do professor. Esses apontamentos revelam uma 

significativa dependência dos alunos em relação ao professor, para conseguirem compreender 

os termos específicos da Geometria. Isso está em consonância com Rézio (2019), que explicita 

que, diante do não entendimento de certas expressões encontradas nos enunciados matemáticos, 

os alunos se dirigem ao professor, interrogando-o sobre o que está sendo perguntado.  

De acordo com Smole e Diniz (2001), a superação das dificuldades dos alunos com os 

textos matemáticos está relacionada a um projeto de intervenções didáticas destinadas, 

exclusivamente, a levar os alunos a lerem os textos matemáticos com autonomia e 

compreensão. Nesse sentido, Maia e Carrião (2018) explicitam que, juntamente ao ensino dos 

conceitos matemáticos, o professor também deve realizar um trabalho intencional e explícito 

com a linguagem especializada da Matemática, pois a apropriação e o domínio de tal linguagem 

confere autoridade ao aluno sobre a sua aprendizagem. A falta de autonomia dos alunos na 

compreensão dos textos matemáticos, evidenciada pela frequente procura de auxílio do 

professor para atribuir sentido às palavras específicas da Geometria, sugere a falta desse 

trabalho específico, intencional e explícito com a linguagem matemática e, consequentemente 

com o seu vocabulário especializado, no ensino de Geometria do contexto investigado. 

Em contrapartida, o professor B e os seus alunos do nono ano relataram uma situação 

diferente, reforçando a falta de comunicação que há entre os alunos e o professor. Em relação 

aos termos geométricos, os alunos, do professor B, reafirmaram que preferem esclarecer as 
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dúvidas com os colegas do que com o professor. Além de destacar a falta de espaço discursivo 

que o docente oferece para os alunos, já discutido na categoria anterior, aqui fica explícita a 

dificuldade dos alunos com o vocabulário específico da Geometria utilizado pelo professor. 

Diante disso, como alternativa, eles procuram os poucos colegas que conseguem compreender 

a linguagem específica do professor para traduzi-la em uma linguagem mais simples e acessível. 

Esses dados evidenciam a obscuridade das expressões do vocabulário matemático para 

os alunos e salienta que eles não as compreendem da mesma forma que o professor compreende 

(PIMM apud SILVEIRA, 2014b). A busca pelos colegas reflete a tentativa dos alunos de se 

esquivarem do vocabulário especializado da Geometria, procurando uma forma de 

compreenderem os conceitos por meio de uma linguagem familiar a eles, que não constitua 

mais uma fonte de obstáculos à compreensão, como explicita D’Amore (2007). 

A esse respeito, Silveira, Meira e Silva (2014) salientam a importância de as expressões 

linguísticas serem compreendidas em seus contextos particulares. Mesmo que muitas palavras 

do vocabulário matemático também sejam utilizadas no dia a dia, Lorenzato (2010, p. 45) 

pondera que, na Matemática, “cada vocábulo exprime uma ideia bem definida”. Desse modo, a 

tentativa de familiarizar a linguagem específica da Geometria, por meio de termos da linguagem 

usual, embora traga familiaridade para os alunos, pode sujeitá-los a não compreenderem o rigor 

dos significados matemáticos, devido à polissemia da linguagem cotidiana. 

Buscando explicações dos colegas, que utilizam termos mais simples para se referirem 

aos conceitos geométricos, observa-se que podem ser criados e consolidados obstáculos 

linguísticos na aprendizagem de Geometria. De acordo com a filosofia de jogos de linguagem 

de Wittgenstein, obstáculos linguísticos se referem às palavras que se encaixam em certos 

contextos, mas que em outros produzem mal-entendidos (SILVA; SILVA; LUCENA, 2010). 

Assim, ao associar um conceito geométrico a uma palavra ou expressão cotidiana, o aluno pode 

interpretar o significado do conceito conforme às regras da linguagem cotidiana, e não segundo 

às regras da linguagem matemática. Isso reforça a importância de o professor enfatizar as 

diferenças de significado das palavras que são utilizadas na Matemática e fora dela (SMOLE; 

DINIZ, 2001). 

 Convém destacar que o discurso da professora C indica que os seus alunos se mostram 

indiferentes às palavras próprias da Geometria que desconhecem, não buscando nenhum 

recurso para sanar as dúvidas nesse sentido. Isso explicita que a linguagem matemática, além 

de costumar passar despercebida no ensino (COÊLHO, 2017), por esses alunos também não é 

considerada como um elemento que influencia na aprendizagem. Entretanto, os alunos do sexto 

e sétimo ano, da professora C, apresentaram uma perspectiva diferente dessa relatada pela 
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docente, pois elencaram diversos recursos que procuram quando não compreendem algum 

termo geométrico. Essa contradição pode estar relacionada à falta de percepção da relação das 

dificuldades apresentadas por seus alunos com o vocabulário matemático, apresentada pela 

professora C. 

 A utilização dos termos geométricos pelos alunos também foi pauta das entrevistas 

realizadas com os professores e dos grupos focais dos quais os alunos participaram. 

 

4.2.3 A utilização do vocabulário matemático para expressar o conhecimento geométrico 

 

 A professora A relatou que, mesmo instigando os alunos a falarem as palavras 

específicas da Geometria corretamente, os alunos utilizam os termos geométricos apenas 

momentaneamente, porque depois eles acabam utilizando as próprias palavras para se referirem 

aos conceitos da Geometria. A professora citou um exemplo disso, dizendo que para se 

referirem ao pentágono, muitos alunos costumam falar “esse que tem cinco risquinhos” 

(PROFESSORA A, ENTREVISTA, 2019). Dessa forma, quando os alunos não conseguem 

dizer algum termo específico da Geometria, a professora A destacou que eles procuram associá-

los a outras palavras que já conhecem, para conseguirem expressá-los. 

A respeito dessa utilização dos termos geométricos pelos alunos, o professor B disse 

que há poucos alunos que procuram falar as palavras do vocabulário geométrico corretamente, 

há aqueles que se referem aos termos geométricos utilizando palavras do cotidiano e também 

há alguns que permanecem sem dizer nada nas aulas. A professora C disse que, para facilitar 

dizê-las, os alunos tentam simplificar as palavras específicas da Geometria e, se ainda assim 

não conseguem falar, eles dão dicas para a professora da palavra que querem dizer. Devido a 

isso, a professora destaca que “muitas vezes, tem que adivinhar o que é que eles querem falar” 

(PROFESSORA C, ENTREVISTA, 2019). E o professor D enfatizou que a maioria dos alunos 

utilizam os termos geométricos corretamente, mas que perguntam a ele quando não conseguem 

se lembrar de alguma dessas palavras. 

Os alunos do sexto ano, da professora A, disseram que utilizam os termos específicos 

da Geometria corretamente. Todavia, um aluno argumentou que, quando não se lembra da 

palavra geométrica que quer dizer, ele tenta ilustrá-la para professora. Outro aluno também 

relatou que desenha ou aponta para objetos da sala de aula quando não consegue lembrar a 

palavra específica da Geometria que quer dizer. A partir dessas considerações, outros alunos do 

sexto ano, da professora A, também manifestaram que utilizam esses recursos diante do 

esquecimento dos termos geométricos.  
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Já no sétimo ano, da professora A, um aluno afirmou que utiliza as palavras específicas 

da Geometria que conhece. Outro aluno mencionou que, quando não lembra do termo 

geométrico, ele utiliza as próprias palavras. “É como a esfera, se eu não lembrar, eu falo ‘esse 

negócio aqui redondo’” (TURMA II, GRUPO FOCAL, 2019). No entanto, um aluno 

argumentou que utilizar as próprias palavras, ao invés das palavras específicas da Geometria, é 

mais difícil, porque é necessário empregar mais palavras para conseguir se referir ao termo 

geométrico. Outro aluno do sétimo ano, da professora A, também destacou que, quando esquece 

a palavra da Geometria, ele aponta para o seu desenho para a professora lhe ajudar a lembrar o 

seu nome.  

No nono ano, do professor B, uma aluna relatou que a forma que utiliza para se referir 

aos conceitos geométricos depende da pessoa com que ela está falando. “Com o professor eu 

falo mais formal, com certeza, porque eu não tenho costume com ele... e com meus colegas eu 

falo uma linguagem mais simples” (TURMA IV, GRUPO FOCAL, 2019). Outro aluno 

mencionou que eles utilizam os termos da Geometria somente nas provas, e alertou que é 

necessário eles se acostumarem com essas palavras mais formais, porque logo estarão no Ensino 

Médio e na faculdade, então, por isso, precisam aprender a utilizar os termos geométricos 

corretamente. Quando não sabe a palavra específica da Geometria para dizê-la, uma aluna disse 

que tenta fazer o seu desenho, “porque quase todas as coisas na Geometria têm algum desenho, 

alguma coisa que represente” (TURMA IV, GRUPO FOCAL, 2019). Outros alunos dessa 

turma também relataram que tentam associar o que querem dizer com algum objeto, para o 

professor saber a que estão se referindo. 

No sexto ano, da professora C, um aluno disse que utiliza as palavras do vocabulário da 

Geometria, mas quando esquece ele tenta explicar com as próprias palavras para a professora 

ajudá-lo a se lembrar. “É tipo quadrilátero, quando você esquece, você pega e explica pra 

professora: ‘é aquele que tem quatro lados’, aí a professora pega e fala o nome” (TURMA V, 

GRUPO FOCAL, 2019). Além disso, outro aluno do sexto ano citou que faz comparações com 

objetos para se referir aos termos geométricos. Quando não sabem dizer alguma palavra 

específica da Geometria, um aluno disse que gesticula o que quer dizer com as mãos para a 

professora. Outro disse que tenta lembrar palavras que sejam próximas daquela a qual quer se 

referir e um outro disse que pesquisa no livro didático a figura para lembrar o seu nome. 

No sétimo ano, da professora C, a maioria dos alunos disseram que utilizam os termos 

específicos da Geometria, mas um deles disse que costuma somente apontar para a figura a que 

está se referindo. Quando não sabem falar algum termo da Geometria, um aluno disse que 
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aponta o que quer dizer e pergunta à professora como se fala e outro disse que procura os 

colegas para ajudá-lo.   

No oitavo ano, do professor D, a maioria dos alunos afirmaram que conseguem utilizar 

as palavras específicas da Geometria. Ao serem questionados sobre quando não sabem dizer 

algum termo geométrico, um aluno disse que tenta exemplificar para o professor a que está se 

referindo e outro disse que também costuma desenhar para o professor entender o que está 

querendo falar. Apesar de um aluno do nono ano, do professor D, dizer que costuma confundir 

as palavras da Geometria, a maioria dos alunos dessa turma disseram que utilizam os termos 

geométricos. No entanto, quando esquecem algum termo, um aluno disse que mostra no caderno 

ou no livro a figura do que quer dizer para o professor e outro mencionou que basta falar 

“alguma coisa a ver para o professor e ele já entende” (TURMA VIII, GRUPO FOCAL, 2019). 

Os discursos dos professores e alunos a cerca dessa questão indicam que a utilização do 

vocabulário específico da Geometria, pelos estudantes, possui uma significativa fragilidade, 

afinal percebe-se que uma minoria de alunos consegue se expressar por meio dos termos 

geométricos com desenvoltura. Além disso, foi enfatizada a dificuldade dos alunos em apropriar 

o vocabulário especializado a longo prazo e, também, destacaram-se a multiplicidade de 

recursos a que os estudantes recorrem quando não conseguem verbalizar as palavras próprias 

da Geometria. Esse contexto vai ao encontro de D’Amore (2007), que aborda as dificuldades 

que os alunos demonstram em representar verbalmente o conhecimento matemático. Para o 

autor, o bloqueio expositivo ou a incapacidade de dar respostas a problemas estão relacionados, 

muitas vezes, a uma restrita e limitada possibilidade verbal dos estudantes. 

De acordo com Silveira (2014a), é comum os alunos não saberem, até mesmo, dizer o 

que estão estudando na disciplina de Matemática, devido ao fato de não saberem o que 

significam os termos que designam os conteúdos matemáticos. A partir disso, observa-se que 

os entraves dos alunos das escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais do 

Ensino Fundamental, ao utilizarem o vocabulário especializado da Geometria evidenciam a 

falta de conhecimento dos termos geométricos pelos estudantes. Como não sabem o que 

significam tais palavras, apresentam consideráveis limitações em se expressarem por meio 

delas. 

Ao recorrerem ao professor, para auxiliá-los a dizerem os termos geométricos, e ao 

adotarem a linguagem cotidiana para se referirem às palavras próprias da Geometria, observa-

se que as dificuldades dos alunos na utilização do vocabulário geométrico também culminam 

na dependência dos estudantes em relação ao docente e na busca de uma linguagem mais 

familiar a eles. Como discutimos no tópico anterior, ao tratarmos da compreensão das palavras 
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próprias da Geometria, a dependência excessiva do professor sugere a falta de autonomia dos 

alunos para conseguirem expressar o conhecimento geométrico. Isso fica explícito a partir do 

relato da professora C, ao dizer que tem que praticamente adivinhar o que os alunos estão 

perguntando.  

Como também já discutido, a utilização das próprias palavras para se referirem aos 

conceitos geométricos favorece o surgimento de obstáculos linguísticos, conforme a teoria de 

jogos de linguagem de Wittgenstein (SILVA; SILVA; LUCENA, 2010), pois podem levar os 

alunos a apropriarem os conceitos conforme às regras da linguagem cotidiana, e não conforme 

às regras da linguagem matemática (SILVEIRA; MEIRA; SILVA; 2014). A partir da fala da 

aluna do nono ano, do professor B, que explicitou que nos diálogos com os seus colegas não 

utiliza o vocabulário específico da Geometria, é possível notar que a comunicação dos alunos 

com os seus pares são contextos propensos ao reforço de obstáculos linguísticos, pois percebe-

se que os alunos não veem necessidade de utilizarem os termos próprios da Geometria entre 

eles.  

Foi possível observar, novamente, a tendência dos alunos do professor B em se 

manterem em silêncio nas aulas de Matemática. Nesse mesmo sentido, se destacam os diversos 

recursos que os alunos, de maneira geral, utilizam para comunicar o conhecimento geométrico 

sem precisar da linguagem oral, como: apontando para objetos; fazendo desenhos e 

gesticulando. A esse respeito, Silveira (2014a, p. 3) salienta que, para adquirirem repertório que 

permitam que se comuniquem matematicamente, os alunos “precisam aprender o significado 

das palavras do vocabulário matemático”. Dessa maneira, para que o aluno possa expressar por 

meio de palavras aquilo que sabe de um conceito matemático, “é necessário que utilize as 

palavras do vocabulário matemático com certa precisão e objetividade” (SILVEIRA; MEIRA; 

SILVA, 2014, p. 398). 

 O silêncio dos alunos e a busca de meios para evitarem a oralização do conhecimento 

geométrico também evidenciam, assim, a escassez de conhecimento do vocabulário específico 

da Geometria por parte dos alunos do contexto investigado. De acordo com Klüsener (2007), 

na aprendizagem matemática destaca-se o papal da comunicação, uma vez que a expressão 

auxilia a concretização do pensamento, impondo que o aluno ordene as imagens mentais e 

perceba a necessidade de adquirir um vocabulário adequado. Dessa maneira, observa-se que, 

não expressar o conhecimento geométrico reforça a incapacidade de se comunicarem por meio 

do vocabulário específico da Geometria, pois a expressão é suporte para a aquisição de tal 

vocabulário. 
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 No entanto, foi possível identificar dois alunos que ressaltaram a importância de utilizar 

os termos específicos da Geometria. O estudante do sétimo ano, da professora A, salientou não 

ser viável substituir a linguagem geométrica pela linguagem cotidiana, uma vez que por meio 

dessa última é necessário empregar mais palavras para se referir aos conceitos da Geometria. A 

partir dessa fala, verifica-se que esse aluno sabe que, na Matemática, é possível dar muitas 

informações com poucas palavras (D’AMORE, 2007). Conforme Lorenzato (2010, p. 45), isso 

se deve ao fato de que, na linguagem matemática, “cada vocábulo exprime uma ideia bem 

definida”. Assim, por evitar ambiguidades de significado, os termos do vocabulário matemático 

possibilitam uma comunicação mais sucinta do que os termos da linguagem cotidiana.  

 Além disso, o aluno do nono ano, do professor B, demonstrou reconhecer a necessidade 

de utilizarem o vocabulário específico da Geometria, devido aos níveis escolares posteriores 

nos quais, em breve, a turma ingressará. Esse ponto de vista do estudante está em consonância 

com Seabra (2017, 59), pois o autor afirma que “conforme avançam nos estudos, os estudantes 

acabam se deparando com situações-problema em que é necessário que certas nominalizações 

já tenham sido consolidadas”. Pode-se dizer, portanto, que esse aluno do professor B tem 

consciência da importância da apropriação do vocabulário matemático para a aprendizagem de 

Geometria ao longo da trajetória de estudo. 

 

4.3 O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NO ENSINO DE GEOMETRIA 

 

Neste último subcapítulo, a discussão e a análise voltam-se para o vocabulário 

matemático utilizado pelo professor no ensino do conhecimento geométrico e para o ensino do 

vocabulário matemático nas aulas de Geometria. 

 

4.3.1 O vocabulário matemático utilizado pelo professor no ensino de Geometria 

 

 A professora A argumentou que tudo na Matemática tem que ser comparado com o que 

os alunos vivem, senão “não entra na cabeça deles” (PROFESSORA A, ENTREVISTA, 2019). 

Assim, ela afirmou que utiliza o vocabulário específico da Geometria, mas procura sempre estar 

comparando os termos geométricos com palavras que os alunos já conhecem, para eles 

compreenderem. O professor B ressaltou que o que importa é o aluno aprender, então quando 

dá para associar as palavras específicas da Geometria com alguma coisa que é mais familiar 

para os alunos, ele também costuma fazer essa relação.  

A professora C enfatizou que procura utilizar as palavras específicas da Geometria, para 

os alunos terem contato com elas, “porque senão eles vão sempre estar procurando outras 
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formas de falar... e eles já têm essa mania de querer mudar os nomes da Matemática” 

(PROFESSORA C, 2019). O professor D também disse que utiliza as palavras da Matemática, 

mas sempre instiga os alunos a compararem com aquilo que já conhecem. “Por exemplo, o 

vértice, eu questiono ‘o que seria aquele pontinho?’ Então os alunos mesmo vão falando: 

‘professor, aquilo parece uma solda!’ Então eles vão associando assim, com outras palavras, 

com outras situações” (PROFESSOR D, 2019). 

Os alunos do sexto ano da professora A confirmaram o relato da docente, pois relataram 

que a professora utiliza as palavras específicas da Geometria, mas também costuma fazer 

comparações com o que eles já conhecem. No sétimo ano, um aluno explicitou que a professora 

A utiliza os termos da Geometria, mas quando eles não os conhecem, eles falam para a 

professora e, então, ela explica de uma forma mais simples. Já os alunos do nono ano, do 

professor B, destacaram que o professor utiliza uma linguagem formal, assim como a linguagem 

do livro didático, o que dificulta a aprendizagem. Uma aluna ponderou que o professor poderia 

utilizar uma linguagem mais simples para explicar os termos da linguagem formal, a fim deles 

aprenderem melhor. “Às vezes, não entendo nada do que ele fala” (TURMA IV, GRUPO 

FOCAL, 2019). 

Os alunos do sexto e sétimo ano, da professora C, também corroboraram o que ela disse, 

salientando que a docente utiliza as palavras específicas da Geometria. Os alunos do oitavo e 

nono ano, do professor D, também confirmaram o que ele disse, relatando que o professor 

utiliza os termos geométricos, mas afirmaram que ele não tenta falar essas palavras de uma 

forma mais simples. “Ele tenta encaixar essas palavras mesmo na nossa mente” (TURMA VIII, 

GRUPO FOCAL, 2019). 

Os relatos dos docentes e dos alunos indicam, portanto, que há dois tipos de linguagem 

adotados pelos professores de Matemática das escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os 

anos finais do Ensino Fundamental. Enquanto alguns utilizam o vocabulário específico da 

Geometria, buscando fazer associações entre os termos geométricos e o cotidiano do aluno, 

outros utilizam somente o vocabulário especializado. A partir das descrições, foi possível 

identificar que a professora A utiliza o primeiro tipo de linguagem e, a professora C, o segundo. 

Já em relação aos professores B e D não foi possível identificar, pois enquanto os seus alunos 

afirmaram que os docentes utilizam apenas a linguagem específica da Geometria, os professores 

relataram que também buscam fazer associações com a linguagem cotidiana. 

Assim, verifica-se que o vocabulário específico da Geometria está presente nos 

discursos de todos os professores de Matemática do contexto investigado. Além de explicitar a 

naturalidade e desenvoltura com que os professores utilizam os termos geométricos (MAIA; 
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CARRIÃO, 2018), essa observação evidencia a importância que os docentes atribuem ao ensino 

de Geometria realizado por meio do seu vocabulário próprio. Nesse sentido, Seabra (2017, p. 

59) destaca que o vocabulário matemático especializado é importante e precisa ser apresentado 

aos alunos, para que eles compreendam as situações-problema constituídas por esses termos e, 

além disso, “esse vocabulário aumenta a generalização e, em certos casos, uma maior precisão 

na definição de processos”. Amparando-se nos PCN, Oliveira (2007) realça a importância do 

repertório matemático, ao enfatizar que o aluno deve aprender a falar e a escrever sobre 

Matemática. Desse modo, pressupõe-se que a utilização do vocabulário matemático pelos 

professores do contexto investigado, no ensino de Geometria, contribui para a compreensão dos 

enunciados de Geometria e para o desenvolvimento da comunicação do conhecimento 

geométrico pelos alunos. 

De acordo com Seabra (2017), o professor de Matemática está, frequentemente, diante 

desse desafio de traduzir a linguagem matemática em uma linguagem mais simples, que seja 

mais acessível aos alunos. Contudo, pondera que os professores devem ser cuidadosos com as 

expressões que utilizam em sala de aula e, se utilizarem expressões que possam ter mais de um 

sentido, devem esclarecer seus significados previamente aos alunos. “Assim, é possível que 

haja menos chances de os professores serem mal interpretados e as relações entre professores e 

alunos podem ser cada vez melhores” (SEABRA, 2017, p. 60). 

 Dessa maneira, o autor alerta para a cautela que o professor deve ter ao adotar o primeiro 

tipo de linguagem que foi elucidado. Silva, Silva e Lucena (2010) explicitam que muitos 

equívocos cometidos pelos alunos têm origem na fala dos professores, pois estes podem fazer 

associações indevidas, ao intencionar facilitar a interpretação de problemas matemáticos 

escritos através da linguagem natural. Dessa forma, é necessário que os professores das escolas 

estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, saibam até 

que ponto as associações com a linguagem cotidiana não prejudicam o entendimento dos 

significados no contexto da Geometria, uma vez que “mal entendidos surgem quando tentamos 

assemelhar expressões que tem funções bastante distintas na linguagem” (SILVA; SILVA; 

LUCENA, 2010, p. 8). 

 

4.3.2 O ensino do vocabulário matemático nas aulas de Geometria 

 

A professora A relatou que ensina as palavras específicas da Geometria, principalmente 

nos momentos de correção das atividades, em que vai questionando os alunos e instigando-os 

a falarem os termos geométricos corretamente. Além disso, a professora A disse que trabalha 
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com dicionários de Matemática que a escola possui, e que esse recurso auxilia bastante o ensino 

de Geometria. 

 

[...] aqui na escola tem dicionários de Matemática. De vez em quando eu pego esses 

dicionários e levo pra eles. Eles acham o máximo, porque eles nunca viram...nunca 

tinham visto dicionário de matemática, mas é a mesma coisa, só que para área da 

Matemática. Então as nomenclaturas vão facilitando pra eles. Tinha uns 32 dicionários 

quando a gente fez a compra, era alguma coisa assim, só que foram sumindo 

(PROFESSORA A, ENTREVISTA, 2019). 

 

O professor B afirmou que sempre fala as palavras específicas da Geometria para os 

alunos, enfatizando os seus significados. Ele avaliou que essa forma de ensinar os termos 

geométricos para os alunos tem funcionado, na medida do possível. A professora C também 

explicitou que ensina os termos geométricos falando os seus significados e ressaltou que, 

sempre que observa que o aluno está com dificuldade com alguma palavra, ela reforça a sua 

explicação. Ela ainda ponderou que, se a escola tivesse laboratório de informática, poderia 

propor que os alunos pesquisassem as palavras específicas da Geometria para aprenderem 

melhor, mas que isso não é possível dada a falta desse recurso. 

O professor D descreveu que ensina as palavras da Geometria falando os significados 

para os alunos, mas relatou que, para evitar dar a resposta pronta, também estimula o próprio 

aluno a chegar ao significado das palavras específicas da Geometria, por meio de perguntas que 

vai fazendo ao estudante, a fim de que ele lembre o que é. Além disso, o professor D destacou 

que instiga a interação entre a turma, propondo que os colegas ajudem uns aos outros a 

compreenderem os significados dos termos geométricos. Nesse sentido, o professor ressaltou 

que dá liberdade para que o aluno faça perguntas ao colega, ao invés de perguntarem somente 

para ele, mas ponderou que diz aos alunos que eles podem conversar entre si, desde que seja 

sobre o assunto da aula. “É, a gente tenta trabalhar assim para que eles também tenham essa 

movimentação entre eles, porque senão fica só o professor e o aluno” (PROFESSOR D, 

ENTREVISTA, 2019). Contudo, o professor D também salientou que se tivesse recursos de 

informática na escola, ajudaria muito nesse sentido, pois os alunos poderiam fazer a própria 

pesquisa de significados das palavras da Geometria, buscando e descobrindo por si mesmos. 

Os alunos do sexto e sétimo ano, da professora A, descreveram que a principal forma 

que a docente utiliza para ensinar as palavras específicas da Geometria é mostrando os desenhos 

a que os termos correspondem. Além disso, um aluno do sétimo ano enfatizou que a professora 

explica quando eles perguntam o que significa alguma palavra da Geometria e, inclusive, 

aproveita esses momentos para explicar o que significam outras palavras. A maioria dos alunos 
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disse que isso os ajudam muito a compreender os termos geométricos. Todavia, outro aluno do 

sétimo ano destacou que, às vezes, a professora A quer que eles mesmos descubram o que 

significam as palavras específicas da Geometria, então, ela dá dicas para eles procurarem os 

significados. Esse aluno sublinhou que esse método de ensino “é muito melhor do que ela em 

si mesmo falar o que significa a palavra, porque depois se você esquecer, você já sabe onde 

procurar de novo” (TURMA II, GRUPO FOCAL, 2019). 

Os alunos do nono ano, do professor B, relataram que o professor ensina as palavras da 

Geometria falando os seus significados, mas uma aluna reafirmou que o professor costuma 

utilizar uma linguagem que eles não conseguem compreender. “Às vezes, ele vai explicar a 

palavra e usa outra linguagem formal que a gente acaba não entendendo também”. (TURMA 

IV, GRUPO FOCAL, 2019). Os alunos do sexto ano, da professora C, disseram que a docente 

ensina os termos geométricos falando suas características e, quando eles não se lembram de 

alguma palavra, a professora vai falando outras palavras que são parecidas até eles se 

recordarem.  

Já os alunos do sétimo ano, da professora C, declararam que ela escreve os significados 

das palavras da Geometria no quadro e também pede para que algum aluno explique para a 

turma toda. Um aluno disse que isso é bom, porque o “colega de sala, às vezes, explica melhor 

que a professora. Às vezes, com as palavras dele, como são as palavras que a gente usa também, 

a gente entende melhor” (TURMA VI, GRUPO FOCAL, 2019). Entretanto, outro aluno 

argumentou que a professora C só pede para os alunos que sabem mais para explicar para os 

outros, e que não faz perguntas para os que têm mais dificuldades. 

Os alunos do oitavo e nono ano, do professor D, descreveram que ele ensina as palavras 

específicas da Geometria mostrando as figuras a que se referem, dando exemplos e associando 

com coisas que eles já conhecem. Um aluno do nono ano disse que, quando o professor resolve 

atividades no quadro, ele vai explicando cada termo. Outro aluno relatou que o professor 

também os coloca para fazerem atividades em duplas, mas ponderou que ele fica atento para 

saber se o que eles estão conversando corresponde ao assunto da aula, senão “ele separa na 

mesma hora” (TURMA VIII, GRUPO FOCAL, 2019).  

 Desse modo, observa-se que no ensino de Geometria das escolas estaduais de 

Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, são realizadas ações 

pedagógicas específicas que contemplam os termos do vocabulário matemático, como 

defendem Fonseca e Cardoso (2009). Entre as atividades apresentadas pelos alunos e 

professores, destacou-se a utilização de dicionários de Matemática para a consulta das palavras 

específicas da Geometria, adotada pela professora A. De acordo com Smole e Diniz (2001), a 
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partir da identificação das palavras especiais da Matemática, propor que os alunos utilizem o 

dicionário para consultar as palavras que não conhece, oferece a eles meios para que “possam 

iniciar a resolução do problema sem, pelo menos, ter dúvidas quanto ao significado das palavras 

que nele aparecem” (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 73). Nessa perspectiva, a ação proposta pela 

professora A favorece a identificação dos termos matemáticos, a busca por seus significados e 

a compreensão dos enunciados matemáticos. 

 Entretanto, convém destacar que, apesar de um aluno do sétimo ano, da professora A, 

ter explicitado que a docente propõe que eles busquem por si próprios os significados das 

palavras específicas da Geometria que não conhecem, não apareceu entre os relatos dos alunos 

a utilização de dicionários da Matemática. Nesse sentido, pressupõe-se que a professora A ainda 

não trabalhou a utilização dos dicionários da Matemática com as turmas que participaram dessa 

investigação e, além disso, infere-se que a professora A propõe que os alunos pesquisem os 

termos geométricos em outras fontes, além dos dicionários de Matemática. Os professores C e 

D também enfatizaram que a pesquisa de significados das palavras do vocabulário poderia 

ajudar a aprendizagem de Geometria, no entanto, ambos justificaram que não é possível propor 

essa ação pedagógica com os alunos, pois a escola não possui laboratório de informática em 

funcionamento para que os alunos possam fazer pesquisas na internet. 

 Essas considerações dos professores C e D reafirmam que a falta de recursos didáticos, 

principalmente relacionados à informática, limita a realização de ações pedagógicas que 

abordem o vocabulário específico da Geometria. Isso reforça a necessidade de investimento em 

recursos didáticos para escolas do contexto investigado, mas também evidencia, novamente, a 

falta de capacitação dos professores para planejar e propor técnicas de abordagem do 

vocabulário matemático, uma vez que a pesquisa dos termos geométricos pode ser feita 

utilizando outras fontes além da internet, como por exemplo por meio de dicionários e do livro 

didático. Como já discutido na categoria anterior, essa carência do ensino pode estar ligada à 

formação de professores, a qual raramente oferece aos professores em formação a didática 

relacionada aos textos matemáticos (FONSECA; CARDOSO, 2009). 

 Outra ação pedagógica identificada nos relatos dos participantes da pesquisa se refere à 

oralização do conhecimento geométrico. Para Cavalcanti (2001), falar e ouvir nas aulas de 

Matemática amplia o vocabulário matemático e linguístico dos alunos e modifica a 

compreensão dos enunciados. Diante disso, observa-se que instigar os alunos a falar os termos 

geométricos, como explicitaram os professores A e D, contribui para tenham uma melhor 

compreensão dos textos de Geometria, para que disponham de um maior repertório e para que 

sejam capazes de expressarem o conhecimento geométrico. A estratégia de propor que um aluno 
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explique para a turma o conteúdo abordado, elucidada pelo aluno da professora C, e a realização 

de atividades em duplas, evidenciada pelo professor D e um de seus alunos, são defendidas por 

Smole e Diniz (2001). 

 

Na exposição do procedimento utilizado para resolver o problema, a criança pode ser 

convidada a explicar como pensou e esclarecer as dúvidas dos colegas de classe. Nesse 

momento, ela lança mão de procedimentos que não aparecem no registro escrito para 

explicar seu raciocínio, cria formas de comunicar-se através de gestos e expressões 

que não conseguiu incluir apenas no desenho ou na escrita. [...] Em pequenos grupos 

ou em duplas, as crianças também resolvem problemas propostos pelo professor ou 

criados por seus colegas de classe. Propor que resolvam em pequenos grupos é uma 

forma de assegurar que todas as crianças falem e sejam ouvidas, recebendo do 

interlocutor suas opiniões (SMOLE; DINIZ, 2001, p. 126-127). 

 

Portanto, ao constituírem-se como oportunidades para que os alunos possam falar sobre 

o conhecimento geométrico, tais ações pedagógicas baseadas na interação entre os alunos 

demandam a utilização das palavras específicas da Geometria, favorecendo a comunicação do 

aluno com o professor e também deste com os seus pares. Dessa forma, além de contemplar o 

vocabulário matemático, a explicação dos conteúdos de Geometria pelos alunos e a realização 

de atividades em duplas contribui para que a comunicação na aula de Matemática aconteça 

entre todos os sujeitos desse contexto, em que cabe ao professor “a responsabilidade de 

encorajar os alunos e neles despertar o interesse e a disposição para uma participação ativa” 

(SANTOS, 2009, p. 117). O professor D enfatiza isso, ao relatar que incentiva a interação entre 

os alunos, para que comunicação não fique somente entre ele e os alunos. 

 Contudo, a consideração de um aluno do sétimo ano, da professora C, evidenciou que a 

docente elege apenas os alunos que apresentam melhor desempenho para explicar o conteúdo 

aos demais, o que mostra que nem todos possuem acesso a ação pedagógica proposta pela 

professora C. Sobre esse assunto, Cavalcanti (2001) pondera que, apesar de frequentemente o 

professor esquecer de abrir espaço para que os alunos possam falar, a fala de cada aluno é muito 

importante, pois indica o que, muitas vezes, fica encoberto pelo consentimento silencioso 

coletivo da turma e, também, pelos registros escritos dos alunos, que podem não traduzir 

exatamente o que eles assimilaram. Assim, os alunos que possuem mais dificuldades não devem 

ser apenas ouvintes, mas também ter espaço de fala, pois isso os possibilita desenvolver o 

vocabulário matemático e a capacidade de comunicação, além de permitir que o professor tenha 

acesso a sua aprendizagem por meio da oralidade. 

 Já em relação ao professor B, não foi relatada nenhuma ação pedagógica específica 

voltada para abordagem do vocabulário matemático no ensino de Geometria. Segundo Rézio 

(2019), a aprendizagem de um novo vocabulário é mais eficaz por meio de um ensino realizado 
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de forma explícita, sistemático e propositado do que através de formas acidentais e isoladas, 

pois permite que os alunos se envolvam com os múltiplos usos da palavra. Dessa forma, “é 

necessário então existir uma verdadeira e própria atividade didática específica explicitamente 

pensada nesse sentido” (LABORDE apud D’AMORE, 2007, p. 253).  

Sendo assim, é possível inferir que o professor utilizar os termos geométricos e apenas 

dizer os seus significados, como o professor B parece fazer, não contribui para a assimilação 

das palavras da Geometria pelos alunos como as ações pedagógicas específicas, intencionais e 

explícitas que contemplam o vocabulário matemático, uma vez que não permite que o aluno se 

envolva com os termos específicos. Uma evidência disso, é a afirmação da aluna que reafirmou 

que não compreende mesmo quando o professor diz os significados dos termos geométricos. 

 Entretanto, a ausência de ações pedagógicas direcionadas à abordagem do vocabulário 

matemático no ensino de Geometria do professor B pode estar relacionada à reduzida 

quantidade de expectativas de aprendizagem do Currículo Referência voltadas para esse 

elemento. Como apresentado no capítulo III desse trabalho, o termo vocabulário matemático 

não é mencionado nenhuma vez nas expectativas de aprendizagem de Geometria para os anos 

finais do Ensino Fundamental. A nomeação de elementos da Geometria aparece apenas no sexto 

ano e a verbalização do conhecimento geométrico está explicitada somente em um bimestre do 

oitavo ano. Ademais, as expectativas de aprendizagem que sugerem algum tipo de abordagem 

do vocabulário matemático no ensino de Geometria são aquelas que indicam o trabalho com 

situações-problema, que aparecem no sexto, oitavo e nono ano (GOIÁS, 2012).  

A pouca relevância dada ao tratamento do vocabulário matemático pelo currículo que 

norteia o ensino de Geometria nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos 

finais do Ensino Fundamental, justifica o vocabulário específico da Geometria também não ser 

prioridade na prática de ensino do professor B. 
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FINAL DESTE CAMINHO, MAS INÍCIO DE OUTROS 

 

 Nesta investigação buscamos compreender como o vocabulário matemático está 

presente no ensino e aprendizagem de Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que 

oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Desse modo, procuramos identificar como 

ocorre o ensino e a aprendizagem de Geometria nesse contexto, reconhecer como os alunos 

compreendem e utilizam as palavras do vocabulário matemático diante dos conteúdos 

geométricos e, também, perceber como os professores utilizam e ensinam as palavras do 

vocabulário matemático quando abordam os conteúdos de Geometria. Para isso, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os professores de Matemática e grupos focais com 

uma parcela dos alunos das duas escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais 

do Ensino Fundamental: o Colégio Estadual Armindo Gomes e o Colégio Estadual Americano 

do Brasil. 

 Os professores ressaltaram a relevância do Currículo Referência para a orientação do 

ensino de Geometria nesse contexto, contribuindo para que os conteúdos de Geometria sejam 

abordados durante todo o ano letivo, em todos os anos da segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Entretanto, os docentes se queixaram da incompatibilidade da grande quantidade 

de conteúdos de Geometria propostos pelo Currículo Referência com a realidade de ensino. 

Tais queixas indicam a não participação dos docentes na elaboração e reelaboração curricular 

ou a ausência de modificações no currículo que levem em consideração as críticas do 

professores nesse sentido, o que coloca em questionamento a democraticidade do processo de 

construção e aprimoramento desse documento curricular. 

Além disso, um professor enfatizou que há indícios de abandono do ensino de Geometria 

nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, 

o que sugere a liberdade que as escolas e professores desse contexto possuem para omitir o 

ensino de Geometria e/ou que o ensino de Geometria esteja sendo realizado de maneira 

inadequada. A falta de conhecimento geométrico dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental também apresentou-se como uma problemática. Devido a essas questões, dois 

professores entrevistados manifestaram suas inquietações com a situação do ensino de 

Geometria no contexto em foco, enfatizando a necessidade melhorar a formação de professores, 

inicial e continuada, em relação ao conhecimento geométrico.  

A respeito dos recursos didáticos adotados no ensino de Geometria, apesar de 

identificarmos a utilização de materiais que estimulam o manuseio, a visualização e a 

construção geométrica, observamos a necessidade de investimento em recursos didáticos para 
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as duas escolas, principalmente relacionadas à informática. Verificamos também que a 

abordagem dos livros didáticos pode estar favorecendo o abandono do ensino de Geometria, 

uma vez que ela tende a extremos de dificuldades opostos.  

Essas considerações nos levaram a perceber os desafios e limitações do ensino de 

Geometria nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do ensino 

fundamental. Nesse sentido, o abandono do ensino de Geometria, inclusive nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a grande quantidade de conteúdos geométricos propostos pelo Currículo 

Referência, a carência da formação de professores em relação à Geometria e a escassez de 

recursos didáticos adequados à abordagem do conhecimento geométrico, constituem uma 

realidade que nos faz questionar a presença do vocabulário matemático no ensino de Geometria 

do contexto investigado, pois observamos que, até mesmo, a abordagem do conhecimento 

geométrico na disciplina de Matemática é incerta. 

Diante desse contexto de ensino, os professores explicitaram que as dificuldades de 

aprendizagem geométrica relacionam-se aos entraves diante do vocabulário específico da 

Geometria, ao escasso conhecimento de Geometria adquirido nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ao desconhecimento da importância da Geometria e à falta de percepção espacial 

por parte dos alunos. Já por meio da análise das dificuldades em Geometria elencadas pelos 

alunos, foi possível notar a falta de percepção de que a Aritmética e a Álgebra podem favorecer 

a aprendizagem geométrica, bem como a escassez de espaço discursivo para os alunos se 

comunicarem com o professor.  

Entre as considerações dos alunos sobre o ensino de Geometria, também observamos 

que faltam oportunidades para os alunos se comunicarem com seus pares e o reforço da 

existência do discurso unilateral do professor, que não favorece a comunicação dos alunos. 

Além disso, verificamos que, enquanto um dos professores não utiliza os questionamentos dos 

alunos a favor do ensino de Geometria e os desmotiva a participarem ativamente das aulas, 

outro docente encoraja esse envolvimento dos alunos nas aulas, favorecendo a comunicação 

dos alunos como meio para aprenderem e também como objetivo da aprendizagem. 

Desse modo, apesar de identificarmos que um professor do contexto investigado utiliza 

a comunicação dos alunos a serviço da aprendizagem de Geometria, a prática de ensino dos 

outros docentes carece de oportunidades para os alunos se comunicarem, com o professor e 

entre si, o que evidencia a ausência de oportunidades para os alunos expressarem o 

conhecimento geométrico. Levando em consideração a importância da comunicação para a 

apropriação do vocabulário matemático, observamos que na aprendizagem de Geometria das 

escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, 
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predominam obstáculos que não favorecem a presença do vocabulário matemático. O fato de 

as palavras específicas da Geometria terem sido indicadas como um dos elementos que 

dificultam a aprendizagem geométrica ratifica essa observação. 

Os relatos dos professores e dos alunos ressaltaram as dificuldades dos estudantes na 

leitura e interpretação de enunciados das questões e problemas de Geometria e, também, de 

outros tipos de textos comuns na disciplina de Matemática, como os textos explicativos trazidos 

pelos livros didáticos. Uma parcela dos docentes e alunos, inclusive, atribuíram as dificuldades 

de aprendizagem em Geometria a esses entraves na leitura e interpretação dos textos 

matemáticos. Além disso, dois professores e os estudantes de quatro turmas demonstraram 

perceber a relevância do vocabulário matemático para a compreensão dos enunciados de 

Geometria. As demais turmas, apesar de não fazerem essa associação, também destacaram a 

obscuridade das expressões do vocabulário matemático para eles, o que salientou que os 

estudantes não compreendem os termos específicos da Geometria da mesma maneira que o 

professor compreende. 

As dificuldades enfrentadas pelos alunos diante do vocabulário específico da Geometria, 

descritas pelos professores e estudantes, explicitaram as confusões causadas pelos diferentes 

significados que os termos podem assumir no contexto geométrico e na linguagem usual e, 

também, apontaram que as palavras próprias da Geometria não têm sido assimiladas pelos 

estudantes no tempo devido, o que tem causado dificuldades de compreensão do vocabulário 

geométrico que se estendem ao longo dos anos escolares. No entanto, alguns alunos 

demonstraram não perceber a relevância dos termos geométricos para a aprendizagem de 

Geometria. 

Perante a carência de compreensão dos termos específicos da Geometria, dois alunos 

sugeriram a apresentação de desenhos nas questões de Geometria e a substituição dos termos 

geométricos por palavras mais familiares a eles para amenizar as suas dificuldades nesse 

quesito. No entanto, embora a representação visual faça parte da aprendizagem geométrica, tais 

sugestões não podem substituir a aprendizagem do vocabulário específico da Geometria, pois, 

além deste contribuir significativamente para a compreensão dos textos matemáticos e para a 

comunicação matemática, a nomenclatura específica faz parte da formação do objeto 

geométrico. Ademais, a busca dos alunos pela associação dos conceitos geométricos a palavras 

ou expressões que lhe sejam mais familiares, pode resultar na interpretação do significado do 

conceito conforme as regras da linguagem cotidiana, e não segundo as regras da linguagem 

matemática. 
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Essas significativas dificuldades dos estudantes em relação à compreensão das palavras 

específicas da Geometria, que se destacam principalmente na leitura e interpretação dos textos 

matemáticos, revelam uma frágil presença do vocabulário matemático na aprendizagem de 

Geometria, que parece se arrastar ao longo dos anos e níveis escolares. Os entraves que 

estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, das escolas estaduais vianopolinas, 

enfrentam diante dos termos geométricos estão relacionados às singularidades do vocabulário 

matemático e, além disso, percebemos que as dificuldades nesse aspecto instigam os alunos a 

buscarem alternativas para compreenderem essas expressões geométricas, ainda que tais 

soluções prejudiquem o entendimento dos termos conforme o contexto da Geometria. 

 Em relação à utilização do vocabulário especializado da Geometria, os professores e 

alunos também elucidaram a falta de conhecimento dos termos geométricos pelos estudantes, 

pois relataram que estes apresentam consideráveis limitações para expressarem o conhecimento 

geométrico por meio do vocabulário matemático. A partir da fala de uma aluna, inclusive, foi 

possível notar que a comunicação dos alunos entre si são contextos propensos a obstáculos 

linguísticos, pois não veem necessidade de utilizarem os termos próprios da Geometria entre 

eles.  

Além disso, os vários recursos que os alunos utilizam para evitar expressar o 

conhecimento geométrico de forma oral reforçam a incapacidade dos mesmos de se 

comunicarem por meio do vocabulário específico da Geometria, já que a expressão é suporte 

para a aquisição desse vocabulário especializado. Todavia, foi possível identificar dois alunos 

que reconheceram a importância da utilização dos termos geométricos, pois um deles ressaltou 

a singularidade que tais termos possuem ao dar muitas informações por meio de poucas 

palavras, enquanto o outro estudante enfatizou o papel do vocabulário matemático para a 

aprendizagem de Geometria ao longo da trajetória de estudo. 

A carência da presença do vocabulário matemático na aprendizagem de Geometria, 

portanto, também foi manifestada pelas dificuldades dos alunos em utilizarem o vocabulário 

específico da Geometria para se expressarem. Embora houveram alunos que reconheceram e 

ressaltaram a importância do vocabulário matemático para a comunicação do conhecimento 

geométrico, observamos que a falta do repertório específico da Geometria inibe a comunicação 

oral dos estudantes do contexto investigado, o que por sua vez, contribui para perpetuar a 

fragilidade do vocabulário matemático apropriado pelos alunos. 

Ao identificarmos que todos os professores do contexto investigado utilizam o 

vocabulário específico da Geometria, verificamos que os seus discursos contribuem para a 

compreensão dos enunciados de Geometria e para o desenvolvimento da comunicação do 



159 
 

conhecimento geométrico pelos alunos. Todavia, observamos que alguns docentes também 

fazem associações com a linguagem cotidiana para facilitar a compreensão das palavras do 

vocabulário matemático pelos estudantes. A respeito disso, é imprescindível que os professores 

saibam até que ponto essas associações não prejudicam o entendimento dos significados dos 

termos no contexto da Geometria. 

Os relatos dos alunos que apontaram que o desenvolvimento da leitura e interpretação 

de textos matemáticos está relacionada à disciplina de Língua Portuguesa, nos levaram a inferir 

que essas capacidades não são trabalhadas pelos professores de Matemática. Além disso, a falta 

de conhecimento dos termos geométricos, descrita por diversos alunos, evidenciaram que o 

ensino não tem abordado o conhecimento geométrico por meio da linguagem natural. A partir 

disso, percebemos que o tratamento do vocabulário matemático não tem sido destaque nesse 

contexto. A falta de percepção das dificuldades de aprendizagem relacionadas as palavras 

específicas da Geometria, observada nos relatos de dois professores, também realça o pouco 

espaço que o vocabulário matemático recebe no ensino do contexto investigado e, também, 

salienta a necessidade desses docentes desnaturalizarem a linguagem matemática, percebendo-

a do ponto de vista dos seus alunos. 

A falta de autonomia dos alunos na compreensão dos textos matemáticos e das palavras 

específicas da Geometria, evidenciada pela frequente procura de auxílio do professor, sugere a 

ausência de um trabalho específico com a linguagem matemática e, consequente, com o seu 

vocabulário especializado, no ensino de Geometria do contexto investigado. A estratégia 

utilizada por um dos professores, de ler os problemas para os alunos, pode estar reforçando essa 

situação, pois limita a busca autônoma dos estudantes pela solução dos problemas, tornando-os 

dependentes do professor sempre que tiverem que ler e compreender um enunciado matemático. 

Levando em consideração o pouco foco dado pelos livros didáticos à leitura e 

interpretação de textos matemáticos e, também, a falta de um tratamento específico dos textos 

matemáticos nas expectativas de aprendizagem do Currículo Referência, entendemos que os 

professores precisam superar tais lacunas dos livros didáticos e do currículo para que possam 

realizar um trabalho específico com os textos matemáticos e com o seu vocabulário 

especializado. A falta de recursos didáticos das escolas investigadas também influencia no 

trabalho com o vocabulário matemático, assim como a falta de conhecimento de técnicas para 

abordar o vocabulário específico da Geometria, o que reflete a carência da formação de 

professores nesse aspecto. 

Desse modo, identificamos que o vocabulário matemático está presente no ensino de 

Geometria das escolas estaduais de Vianópolis-GO, que oferecem os anos finais do Ensino 
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Fundamental, por meio dos discursos dos professores. No entanto, percebemos que os 

professores desse contexto necessitam reconhecer que o vocabulário matemático não é trivial 

para os estudantes e que suas práticas de ensino carecem de uma abordagem específica dos 

textos matemáticos e, consequentemente, do vocabulário especializado da Geometria. Nesse 

sentido, é preciso que os professores tenham consciência de que esse trabalho específico com 

o vocabulário matemático no ensino de Geometria requer que vão além do que é proposto pelos 

livros didáticos, pelo Currículo Referência e, inclusive, pela formação docente que tiveram. 

O trabalho com dicionários de Matemática e as propostas de oralização do 

conhecimento geométricos foram identificadas como ações pedagógicas específicas que 

contemplam os termos do vocabulário matemático no ensino de Geometria do contexto 

investigado. A primeira favorece a identificação dos termos geométricos, a busca por seus 

significados e a compreensão dos enunciados de Geometria, enquanto a segunda instiga os 

alunos a falarem as palavras específicas da Geometria, o que contribui para que os estudantes 

tenham uma melhor compreensão dos textos matemáticos, disponham de um maior repertório 

para expressarem o conhecimento geométrico e desenvolvam a comunicação com o professor 

e com os seus pares. 

Entretanto, a oralização do conhecimento geométrico não deve ser uma ação pedagógica 

voltada apenas para alunos que apresentam melhor desempenho, como identificamos que uma 

professora costuma propor. Os alunos que possuem mais dificuldades também devem ter espaço 

de fala, pois isso os possibilita desenvolver o vocabulário matemático e a capacidade de 

comunicação, além de permitir que o professor tenha acesso a sua aprendizagem por meio da 

oralidade.  

Além disso, não foi possível identificar ações pedagógicas específicas para o tratamento 

do vocabulário específico da Geometria na prática de ensino de um dos professores do contexto 

investigado. Apenas utilizar os termos geométrico e dizer os seus significados para os 

estudantes, não contribui para a assimilação do vocabulário matemático pelos alunos como as 

ações pedagógicas específicas, intencionais e explícitas que contemplam os termos 

geométricos, uma vez que não permite que os estudantes se envolvam com as palavras próprias 

da Geometria. Contudo, observamos que esse modo de ensino pode estar relacionado à falta de 

relevância dada ao tratamento do vocabulário matemático pelo Currículo Referência, nas 

expectativas de aprendizagem de Geometria. 

A partir dessas considerações, notamos que a realização de ações pedagógicas que 

contemplam o vocabulário específico da Geometria nas escolas estaduais de Vianópolis-GO, 

que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental, fortalece a presença do vocabulário 
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matemático no ensino de Geometria desse contexto. Entretanto, compreendemos que tais 

estratégias precisam ser realizadas com mais frequência no ensino de Geometria, possibilitando 

o envolvimento de todos os alunos e se fazendo presente na prática de ensino de todos os 

professores. 

Diante disso, concluímos que o vocabulário matemático está pouco presente na 

aprendizagem geométrica das escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais do 

Ensino Fundamental, enquanto no ensino de Geometria encontra-se mais no discurso dos 

professores do que em suas práticas pedagógicas. Nesse cenário, destaca-se, portanto, a 

necessidade de mais estratégias de ensino que tratem os termos geométricos de forma 

específica, intencional e explícita, de modo a enriquecer o repertório matemático dos estudantes 

e confrontar os elementos do contexto investigado que impõem obstáculos à presença do 

vocabulário matemático no ensino e aprendizagem de Geometria. 

Chegamos ao final desta investigação conscientes da nossa contribuição para o 

desvelamento da presença do vocabulário matemático no ensino e aprendizagem de Geometria 

das escolas estaduais vianopolinas, que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental. Além 

disso, compreendemos que esse trabalho tem muito a acrescentar a área da Educação 

Matemática, ao abordar como foco esse elemento tão importante, mas ainda tão pouco 

explorado: o vocabulário matemático. Não podemos deixar, também, de destacar o 

enriquecimento ímpar que a realização dessa pesquisa trouxe para desenvolvimento acadêmico 

e profissional docente da autora. 

Todavia, a finalização desse caminho aponta para o início de vários outros. Essa 

temática pode continuar sendo explorada de diversas formas, pois o vocabulário matemático 

carece de ser investigado no cotidiano da sala de aula, em outras áreas da Matemática, como no 

ensino e aprendizagem de Álgebra, e também na BNCC - Base Nacional Comum Curricular - 

uma vez que este se trata do documento que, atualmente, norteia a formulação dos currículos 

escolares de todo o Brasil. Essas são apenas algumas das diversas possibilidades que podem 

dar origem a novos estudos envolvendo o vocabulário matemático. Esperamos que esse trabalho 

inspire e contribua para a realização desses novos caminhos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada com os professores de Matemática 

 

BLOCO 1: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 

1) No contexto da disciplina de Matemática, quando e como são abordados os conteúdos 

de Geometria? 

2) Quais os principais materiais e metodologias utilizados por você nas aulas de 

Geometria? 

3) Com base na sua experiência, como você analisa o ensino de Geometria nos anos que 

você atua? 

4) Com base na sua experiência, como você analisa a aprendizagem dos conteúdos de 

Geometria pelos estudantes? 

5) Como você avalia a aprendizagem nos conteúdos relativos à Geometria? 

6) O que você proporia para aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem dos 

conteúdos de Geometria nos anos finais do Ensino Fundamental?  

 

BLOCO 2: O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NA APRENDIZAGEM DE 

GEOMETRIA 

1) Caracterize a compreensão dos alunos ao realizarem a leitura de textos que falam sobre 

Geometria como, por exemplo, os enunciados as questões, os textos explicativos, etc. 

2) Descreva a compreensão dos alunos a respeito das palavras e termos específicos da 

linguagem matemática nos conteúdos de Geometria. 

3) Como você caracteriza o vocabulário utilizado pelos alunos ao abordar sobre os 

conteúdos de Geometria?  

4) Quais recursos os alunos utilizam quando não sabem o significado de algum termo 

matemático nos conteúdos de Geometria? 

5) E quais recursos utilizam quando necessitam utilizar algum termo matemático, mas não 

sabem como expressá-lo? 
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BLOCO 3: O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NO ENSINO DE GEOMETRIA 

1) Como você caracteriza o vocabulário que utiliza ao abordar sobre os conteúdos de 

Geometria?  

2) Como você ensina as palavras e termos específicos da linguagem matemática nas aulas 

de Geometria? 

3) Você utiliza metodologias específicas para ensinar os alunos a compreenderem e a 

utilizarem essas palavras e termos ao abordar sobre os conteúdos de Geometria? 

4) Você considera que os recursos disponibilizados para o trabalho docente aqui na escola 

auxiliam no ensino do vocabulário específico da matemática para abordar os 

conhecimentos de Geometria? 

5) Você considera importante ensinar os alunos a utilizarem as palavras e termos próprios 

da linguagem matemática nas aulas de Geometria? 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM OS ALUNOS DOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

Roteiro para Grupo Focal com Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental  

 

BLOCO 1: O ENSINO E A APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA 

1) Com base nas experiências em seus estudos, o que vocês entendem por Geometria? 

2) Como são as aulas de Geometria nesse ano letivo? Descrevam suas características. 

3) Quais conteúdos de Geometria vocês já estudaram nesse ano letivo? 

4)  Com base nas aulas de Geometria desse ano, como vocês analisam a aprendizagem de 

vocês? 

5)  Quais elementos das aulas de Geometria vocês consideram que auxiliam a 

aprendizagem? E quais dificultam? 

6)  O que vocês propõem para melhorar a aprendizagem de Geometria? 
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BLOCO 2: O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NA APRENDIZAGEM DE 

GEOMETRIA 

1) Caracterize a compreensão de vocês ao realizarem a leitura de textos que falam sobre 

Geometria como, por exemplo, os enunciados as questões, os textos explicativos do 

livro didático, etc. 

2) Descreva a compreensão de vocês a respeito das palavras e dos termos específicos da 

linguagem matemática nos conteúdos de Geometria. 

3) Quais recursos vocês utilizam quando não sabem o significado de algum termo 

matemático nos conteúdos de Geometria? 

4) Como você caracteriza o vocabulário utilizado por vocês ao abordarem sobre os 

conteúdos de Geometria?  

5) E quais recursos vocês utilizam quando necessitam utilizar algum termo matemático, 

mas não sabem como expressá-lo? 

 

BLOCO 3: O VOCABULÁRIO MATEMÁTICO NO ENSINO DE GEOMETRIA 

1) Como vocês caracterizam o vocabulário utilizado pelo professor ao abordar sobre os 

conteúdos de Geometria?  

2) Como o professor ensina as palavras e termos específicos da linguagem matemática nas 

aulas de Geometria? 

3) O professor tem alguma forma específica para ensinar vocês a compreenderem e a 

utilizarem essas palavras e termos ao abordar sobre os conteúdos de Geometria? 

4) Vocês consideram que os recursos disponibilizados para a aprendizagem de vocês aqui 

na escola auxiliam na aprendizagem do vocabulário específico da matemática para 

abordar os conhecimentos de Geometria? 

5) Vocês consideram importante aprender a utilizarem as palavras e termos próprios da 

linguagem matemática nas aulas de Geometria? 
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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