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Resumo 

O programa GESTAR
1
 se propunha oferecer um aprofundamento teórico dos 

conteúdos matemáticos vinculado a uma concepção de formação continuada em serviço. O 

método de investigação quantitativo e qualitativo deu-se pela natureza do problema que se 

propôs investigar. A questão principal que se buscou responder foi: Em que medida o 

GESTAR contribuiu: 1- para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes mais 

sólidos e positivos em relação à geometria; 2- para uma prática educativa adequada aos 

princípios e orientações do Programa? Pode-se observar que o GESTAR contribuiu para o 

desenvolvimento de conteúdos nos aspectos elencados e para um fazer docente que utiliza os 

princípios e orientações do programa.  
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Introdução 

Procede-se neste ponto a um levantamento de trabalhos e de autores que têm se 

destacado nos estudos da temática em foco, buscando contribuições para a compreensão da 

mesma. 

Lujan (1997), utilizando o modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de 

van Hiele e apoiado na Psicologia Genética de Piaget, desenvolveu um trabalho de investigação 

de atividades geométricas em alunos da 1ª série do 1º grau, utilizando materiais confeccionados 

especialmente para essa pesquisa. Participaram da mesma 44 estudantes da rede oficial de 

ensino do estado de São Paulo, e constituíram-se um grupo experimental e outro de controle. 

Os instrumentos utilizados foram um pré-teste, intervenção e pós-teste. Para a intervenção o 

pesquisador elaborou um conjunto variado de materiais pedagógicos e atividades. Os resultados 

mostraram desempenho significativamente melhor no pós-teste nos alunos que compunham o 

grupo experimental, os quais revelaram ter adquirido conceitos geométricos frente à proposta 

de trabalho pedagógico condizente ao seu nível cognitivo. Os componentes do grupo de 

controle não apresentaram evolução, alguns tendo até um desempenho inferior no pós-teste.  
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demanda por capacitação em Matemática para professores dos anos iniciais. 
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O pesquisador afirmou também que os sujeitos, dentro do grupo experimental, não 

foram atingidos na mesma proporção, justificando tal fato ser compreensível pela 

complexidade do processo educativo o qual envolve diferentes variáveis, destacadamente o 

nível cognitivo dos alunos, suas experiências anteriores e condições socioeconômicas. Ressalta 

e de forma bastante enfática as possibilidades que o uso do material concreto propiciou às 

crianças que compunham o grupo experimental quando as mesmas se depararam com a 

manipulação, exploração, discussão de idéias, motivação, reflexão, enfim recursos que podem 

tornar possível a aprendizagem significativa e agradável.  

O GESTAR também propõe variadas atividades fazendo uso de materiais de 

manipulação, os quais são ressaltados pelas contribuições que apresentam aos participantes. 

Aponta para o fato de muito professores desconhecerem as orientações para um trabalho no 

ensino de geometria, considerando-o muito difícil. Um dos objetivos do programa que estamos 

investigando é também capacitar os docentes para o ensino dessa temática, e o mesmo é 

elucidado em Lujan (1997) quando se refere à importância do professor para a seleção de 

material, organização de atividades e intervenção pedagógica. É possível que os sujeitos desta 

pesquisa careçam de experiências anteriores com a geometria, tendo seu desempenho no pré-

teste influenciado pelo pouco contato com a temática em questão.  

O autor ora em pauta ainda destaca o fato de a concepção construtivista de base 

piagetiana, adotada no trabalho, ter sido de uma orientação segura e valiosa, pois sua finalidade 

é ver o aluno como construtor de seu próprio conhecimento, “elaborando sua própria forma de 

pensamento através de um longo processo de maturação” (p. 115). É possível que os cursistas 

do GESTAR sintam-se sujeitos de seus próprios conhecimentos, pois a proposta do programa 

trabalha nessa concepção educativa. 

Enfim, se durante o GESTAR os participantes foram experimentando o gosto de 

trabalhar com esse tema, assimilando procedimentos vivenciados, acreditamos que estarão 

posteriormente mais aptos a efetivamente conduzir um trabalho com seus alunos. E, assim 

como os sujeitos do referido grupo experimental, poderão sair desse programa muito mais 

preparados, pois tiveram a experiência e vivenciaram no estudo da geometria a possibilidade de 

uma formação teórica e prática, a qual é base de todo o processo educativo. Segundo Lujan 

(1997, p. 121), “se bem estruturados, no que diz respeito aos conteúdos e maneiras de ensiná-

los, e, pedagogicamente cuidados, podem contribuir para a formação do aluno-futuro-professor 

e elevação da qualidade de ensino”.  

A tese de Nacarato (2000) analisou o processo de educação continuada de cinco 

professoras de uma escola privada em Campinas-SP que atuam nas séries iniciais do Ensino 



Fundamental, e a questão principal da pesquisa foi sobre os saberes curriculares, reflexões e 

conflitos produzidos por docentes das séries iniciais do Ensino Fundamental que estavam 

envolvidas no processo de aprender geometria e tentar ensiná-la. A abordagem metodológica 

utilizada consistiu na pesquisa-ação. O material empírico coletado foi analisado frente a três 

eixos principais: 1) currículo da geometria vivenciado pelas professoras; 2) currículo 

apresentado às mesmas; 3) currículo em ação: produção de sentidos para uma possível 

geometria escolar e a incorporação da geometria no currículo das séries iniciais. Inicialmente o 

trabalho revelava uma relação bastante díspar, na qual a pesquisadora era vista como a 

produtora e sistematizadora de saberes e as cinco professoras como participantes. Nessa 

perspectiva foi observada muita resistência por parte das educadoras.  

Ao alterar essa lógica, tornando-a uma concepção de pesquisa-ação, as professoras 

começaram a trazer suas experiências de sala de aula, a partir das quais surgiam 

problematizações e questionamentos, tanto teóricos como práticos. De acordo com Nacarato 

(2000), o processo de educação continuada deu-se entre dois pólos: os aspectos teóricos e 

epistemológicos e os pedagógicos e práticos. Tais aspectos recebem nesse trabalho a 

denominação de conteúdos conceituais e procedimentais, e é neles que se centram os olhares. 

O envolvimento das professoras na produção dos saberes da ação docente revelou-se 

como processo individual e subjetivo, no qual a apropriação e reflexão dos saberes foi 

particular a cada uma das envolvidas, levando em conta seu desenvolvimento profissional. 

Os conflitos e reflexões produzidos apontaram para aspectos a serem considerados na 

educação continuada, tais como as narrativas reflexivas de aulas, a valorização e a produção 

coletiva de um currículo escolar. Esse processo foi produto das influências do contexto de ação 

e da história de vida estudantil e profissional das professoras investigadas.  

Do GESTAR espera-se também que cada cursista faça a assimilação segundo seus 

conhecimentos prévios, possivelmente diferentes de professor para professor, e que ela seja 

mediada pelo professor formador, pelo material instrucional e pelas práticas pedagógicas. A 

princípio não podemos esperar o mesmo empenho, mas que ele seja adequado aos 

conhecimentos construídos por cada um dos participantes no decorrer de seu percurso pessoal e 

profissional. 

Bertoluci e Tancredi (2005) apresentaram aspectos do desenvolvimento de um 

minicurso on-line para docentes sobre geometria que focalizava os polígonos, com o objetivo 

de possibilitar a apreciação, por parte dos cursistas, de conhecimentos teóricos e metodológicos 



sobre polígonos
2
. Participaram do minicurso 24 professoras, as quais realizaram atividades 

como classificação de figuras planas; classificação de polígonos e identificação de seus 

elementos; perímetro de um polígono; polígonos regulares e congruência e semelhança entre 

polígonos. Os resultados do trabalho indicaram que as professoras sabiam pouco sobre o 

assunto, tanto em termos conceituais como metodológicos, quando iniciaram o minicurso, mas 

com este ampliaram seus conhecimentos e puderam refletir sobre o tema e sua prática no 

ensino de geometria. 

São aspectos como os investigados que observamos nos sujeitos desta pesquisa, ao 

longo do desenvolvimento do projeto GESTAR. 

 

Sujeitos, instrumentos e procedimentos 

O quadro docente das professoras que participaram de nossa investigação é composto 

de doze professoras que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, respectivamente, 

como duas alfabetizadoras; duas professoras da 2ª fase do Iº ciclo; quatro professoras da 3ª fase 

deste; duas professoras que atua na 1ª e duas que atuam na 2ª fase do 2º ciclo. Utilizaremos 

pseudônimos para preservar a identidade das respondentes. O perfil dos sujeitos pode ser 

delineado: todas elas haviam cursado ou estavam cursando o nível superior; têm idade média 

acima de 40 anos, sendo destes mais de 15 dedicados à educação. Todas são mulheres; a maior 

parte delas cursou Pedagogia, na graduação, além de declararem, em outros momentos, possuir 

também pós-graduação, em diferentes temáticas. 

Foram duas as escolas investigadas, as mesmas são denominadas de escola A e B. A 

escola A, situada no centro da cidade de Rondonópolis-MT, oferece todo o ensino básico. A 

escola B localiza-se no bairro Jardim Europa, na periferia de Rondonópolis-MT; fundada em 23 

de julho de 1993, atende à clientela do bairro e da circunvizinhança.  

O estudo se desenvolveu em três etapas: pré-teste, desenvolvimento e pós-teste. O pré-

teste comporta a aplicação de quatro instrumentos; o desenvolvimento deu-se no 

acompanhamento de três aulas de cada professor (uma por unidade temática da TP); e o pós-

teste pela re-aplicação da escala de atitudes e do teste geométrico além de uma entrevista 

coletiva e um questionário norteador. Apresentaremos dados colhidos dos instrumentos do pré-

teste, do desenvolvimento e do pós-teste.  
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Alguns resultados 

A primeira pergunta do questionário de identificação (Q1) abordava o ensino da 

geometria: “Faça um relato sobre suas experiências com a geometria enquanto aluno da 

educação básica, descrevendo suas dificuldades, facilidades, interesse e gosto pela geometria”.  

As respostas das professoras constituíram uma demonstração da ausência ou presença 

mínima de tais experiências ou, mesmo, declarações de fragilidade para trabalhar esse 

conhecimento. Corroborou esta afirmação a resposta de SOA: Não consigo opinar, percebo o 

quanto me faz falta hoje, pois tenho que ensinar e encontro muitas dificuldades e insegurança. 

TEN apontou para as suas particularidades: Como aluna eu gostava de trabalhar, porém nem 

sempre consigo fazer todas as gravuras. Motivo: falta material para trabalhar com os alunos. 

As duas professoras, além de falarem de suas experiências, acabaram já expondo a 

preocupação com a transposição didática, para a qual evidenciaram sentir uma preparação 

deficitária.  

Para ANE, o ensino da geometria sempre foi de pouco interesse, talvez me faz criar 

barreiras para tais lembranças. Acredito ter visto o básico de maneira teórica e pouco 

atrativa. Para DOD O conteúdo dessa disciplina foi o último a ser explorado, por estar no 

último capítulo do livro. Para esta professora a superação veio com o passar do tempo ao 

assumir a sala de aula.  

FRA, a docente que teve o melhor desempenho no teste sobre conhecimentos 

geométricos da escola B, declarou:  

As aulas eram específicas nas disciplinas: matemática e educação artística. 

Eu passei a gostar de geometria, quando me foi exigido o uso do compasso, 

variedades de réguas, transferidor, etc. Mas é fascinante lembrarmos o 

trabalho artístico que fazíamos, usando jogo de cores em figuras 

interligadas.  

 

Sabe-se que é compromisso do professor possibilitar a interação dos alunos com a 

geometria, e vê-se em Brito (1996, p. 177) que “A tarefa de envolver os estudantes e levá-los a 

demonstrar curiosidade, criatividade e pensamento crítico é uma tarefa árdua e complexa, e os 

futuros professores de Ciências [e Matemática] devem estar preparados para isso”. É o que 

ocorreu nas experiências que apareceram neste relato. Entretanto, esse despertar da criatividade 

e curiosidade pelo estudo da geometria tornou-se periférico nas escolas, com o 

desvinculamento ocorrido entre esta área e o ensino-aprendizado da Educação Artística, 

limitando a percepção das relações entre a geometria e sua presença na natureza, nas 

construções, enfim, no mundo no qual está inserido o aluno. Vê-se que hoje tal ensino prioriza 

os cálculos, tornando-se dessa forma excessivamente abstrato, segundo Pirola (1995). 



NEU afirmou: O conteúdo de geometria que estudei enquanto aluna foi figuras 

geométricas nas aulas de Educação Artística. Tal fato evidenciou-se também na resposta de 

NEA: Tive pouco contato com o ensino de geometria, nas aulas de artes. O conteúdo era 

trabalhado sem qualquer referência com o nosso dia-a-dia. Simplesmente faziam-se desenhos 

para ser coloridos nas aulas de artes. Essas duas professoras lembraram-se da associação do 

ensino da geometria com a Educação Artística, comum em décadas passadas. 

ELY apresentou uma breve recordação de seu tempo de estudante: Lembro-me 

vagamente que o mínimo que vi de geometria, (não todas) e não de forma aprofundada, talvez 

seja esse o motivo da grande dificuldade de se trabalhar com os meus alunos. LEY 

compartilhava este ponto de vista: Estudei muito pouco e o pouco que vi não me ajuda em 

minhas atividades do dia-a-dia. As aulas eram desenhar as figuras, criar novas formas, mas 

infelizmente não aprendi nada. O fato crítico destacado pela docente foi não ter aprendido da 

forma como esse ensino era proposto, e estes relatos evidenciam que ainda hoje em nossas 

escolas se faz presente um “clima” pouco propício ao ensino e a aprendizagem da geometria. 

Entretanto, os PCNs (1998, p. 51) realçam a importância dessa temática:   

é fundamental que os estudos do espaço e forma sejam explorados 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. 

 

A professora ICA afirmou que Na educação básica apenas foi ensinado o nome de 

algumas figuras geométricas. Não houve aprofundamento nesta área, aprendíamos mais as 

operações fundamentais. Quanto a MIR, Faz muitos anos que eu estudei esta matéria, pois o 

interesse era pouco. Nas avaliações nós teríamos que saber quase tudo, para ter boa 

aprovação. Já AMO fez referência ao seu desempenho declarando que As experiências vividas 

não foram as melhores, porque sempre tive dificuldade de acompanhar essa matéria. 

O que se pode observar é que, segundo as declarações acima transcritas, quando 

trabalhada a geometria, possivelmente o foi de forma muito elementar, com foco na 

memorização das formas e na nomeação das figuras geométricas, encontrando os sujeitos 

aprendizes com pouco interesse, várias dificuldades, enfim, ficando muito longe do que é 

proposto por Hoffer (1977, p. 92): “a habilidade de percepção visual e os conceitos de 

geometria podem ser aprendidos simultaneamente, uma vez que a geometria exige que o aluno 

reconheça figuras, suas relações e suas propriedades”.  



Na EARG
3
, composta de 23 declarações, sendo 11 positivas e 11 negativas, além 

daquela sobre a autopercepção do professor, o valor mínimo a se obter é 23, e o máximo é 92, 

se for contabilizada a declaração de autopercepção. Na escola A o valor mínimo alcançado foi 

de 56 e o valor máximo 73, enquanto na escola B o mínimo foi 51 e o máximo 83.  

A média que os docentes da escola A apresentaram nessa escala, no pré-teste, foi de 

59,7 e, no pós-teste, 64,6, ao passo que, na escola B, essa média no mesmo instrumento foi no 

pré-teste de 62,9 e, no pós-teste, 68,1. A autopercepção dos professores na escola A no pré-

teste obteve o valor de 2,6 e no pós-teste, de 2,8; na escola B essa pontuação foi de 2,7 e de 

2,8 respectivamente. Tais dados se evidenciam na tabela abaixo. 

Tabela nº 1  Dados gerais sobre o desempenho na EARG 

Quanto às 22 declarações da 

EARG  

Média pré-

teste 

Nº de 

sujeitos 

abaixo da 

média 

Nº de 

sujeitos 

acima da 

média 

Média pós-

teste 

Nº de 

sujeitos 

abaixo da 

média 

Nº de 

sujeitos 

acima da 

média 

Escola A 59,7 3 2 64,6 2 3 

Escola B 62,9 3 4 68,1 3 4 

Quanto à Autopercepção       

Escola A 2,6 2 3 2,8 4 1 

Escola B 2,7 2 5 2,8 1 6 

 

Pode-se observar que 6 professoras obtiveram pontuação acima daquela considerada 

média para a escola, e outras 6 abaixo, no pré-teste. Esse indicador se alterou no pós-teste, 

ficando então 7 professoras acima da média das escolas e 5 abaixo. 

A comparação entre a atitude das cursistas no pré e pós-teste foi realizada através do 

teste t de Student pareado (p-valor = 0,019), sendo que no pós-teste a atitude foi mais 

favorável do que a detectada antes da capacitação. Para avaliar a melhora nas atitudes entre as 

escolas foi utilizado a diferença dos resultados no pré e pós-teste. Essas diferenças foram 

comparadas através do teste t de Student para as duas amostras independentes (escolas A e B), 

entre as quais não foram encontradas diferenças significativas com relação à melhora na 

atitude dos professores (teste t de Student; p-valor = 0,920).  

Na análise comparativa das duas unidades escolares, a escola A apresentou uma 

variação maior, mas ao se calcular a diferença entre as notas das professoras no pré e pós-teste 

não se encontraram diferenças significativas (teste t de Student pareado; p-valor = 0,127). Os 

resultados encontram-se na tabela a seguir. 
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 Esta Escala de Atitudes em relação à geometria (EARG), foi validada por Viana e Brito (2004).  

 



Nossas considerações  

Quanto ao haver relação entre, por um lado, o desempenho das docentes na avaliação 

sobre conteúdos de geometria espacial e plana e, por outro, suas atitudes frente à geometria, 

foi possível somente afirmar que, ao se comparar a atitude dos cursistas no pré e no pós-teste, 

as atitudes neste último foram mais favoráveis do que as detectadas antes da capacitação. 

Cabe, porém como o tamanho da amostra é pequeno, realizar a interpretação dos resultados 

com cautela. Embora o teste tenha evidenciado que não houve diferenças significativas na 

melhora das atitudes, houve um incremento nas atitudes das duas escolas quando comparamos 

os escores do pré-teste e do pós-teste. Foi possível verificar que, ao valorizarmos a 

aprendizagem dos conceitos e procedimentos geométricos e ao mostrarmos aos professores 

novas possibilidades didáticas para o trabalho com a geometria, algumas mudanças podem 

ocorrer nos aspectos afetivos, em nosso caso, nas atitudes, em relação ao objeto estudado. 

Consideramos que se os participantes tiverem outras experiências positivas com a geometria 

em outros programas de formação continuada, as atitudes em relação à geometria poderão se 

modificar de forma significativa. 
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