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Por que a Geometria é uma competência básica?*1 

Wade Sherard III*2 
 

Muito vem sendo dito e escrito atualmente a respeito de competências básicas em 
Matemática. Para muitas pessoas, competências básicas em Matemática significam competência 
em cálculos. Entretanto, como professores de Matemática, sabemos que competências básicas 
significam muito mais do que apenas cálculos. 

As competências básicas em Matemáticas deveriam incluir todas aquelas que um adulto 
precisa para exercer com eficiência suas funções na sociedade moderna. Essas competências 
básicas deveriam ser suficientes para que nossos alunos pudessem ser bem sucedidos como 
consumidores bem informados, como cidadãos conscientes e como membros competentes de 
força de trabalho. As competências básicas em Matemática não são apenas aquelas que um 
adulto precisa para sobreviver, mas principalmente as que são essenciais para se ter uma vida 
bem estruturada, independente e razoavelmente bem sucedida. 

Em 1976, o Conselho Nacional de Supervisores de Matemática (National Council of 
Supervisors of Mathematics - NCSM) formou uma comissão para se posicionar em relação às 
competências matemáticas básicas.Essa comissão fez uma lista de dez áreas de competências 
básicas em Matemática. Uma delas foi a Geometria (NCSM, 1978, p. 149). 
 

 ''Os estudantes devem aprender os conceitos geométricos de que precisarão para exercer 
com eficiência suas funções no mundo tridimensional. Devem ter conhecimento de conceitos 
como ponto, reta, plano, paralela e perpendicular. Devem conhecer propriedades básicas de 
figuras geométricas simples, particularmente aquelas relacionadas com medições e necessárias  
à resolução de problemas. Devem ainda ser capazes de reconhecer semelhanças e diferenças 
entre objetos." 
 

Por que a Geometria é uma competência básica? Por que é importante que nossos alunos 
adquiram compreensão e alguns conhecimentos básicos de geometria durante sua experiência 
matemática na escola? Por que algum conhecimento de Geometria é essencial para alguém 
exercer com eficiência suas funções na sociedade moderna? 
Algumas boas razões podem ser dadas como respostas a essas perguntas. 
 

1. Geometria é uma competência básica porque é uma ajuda importante na comunicação. 
Nosso vocabulário básico escrito e falado tem muitos termos geométricos; por exemplo: 
ponto, reta, plano, curva, ângulo, paralelo, perpendicular, circulo, quadrado, retângulo e 
triângulo. Se vamos comunicar a alguém a localização, o tamanho ou a forma de um 
objeto, a terminologia geométrica é essencial. 
 
Usamos a terminologia geométrica ao dar indicações de caminhos. Ao dizer a alguém 

como chegar a um lugar dizemos frases como: "a rua da igreja é paralela à rua principal" ou "vire 
à direita no segundo sinal". 

Também usamos terminologia geométrica ao descrever a forma de objetos. "Os ladrilhos 
do chão são quadrados" ou "o recipiente é cilíndrico" ou "os faróis daquele novo modelo de carro 
são retangulares." 

                                                 
1
 Este artigo foi publicado em "The Mathematics Teacher", janeiro de 1981. A tradução para o Português foi feita 

pelas professoras Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca e Maria Laura Magalhães Gomes. 
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Em geral, um vocabulário geométrico básico nos permite comunicar aos nossos 
interlocutores observações que fazemos sobre o mundo que nos cerca. 
 

2. Geometria é uma competência básica porque tem ampliações importantes a problemas da 
vida real. 
 
Temos muitas oportunidades de usar geometria em situações de medições dentro de casa. 

Tomamos medidas de comprimento ao centrar um quadro na parede, ao cercar uma horta ou ao 
medir janelas para colocar cortinas novas. Tomamos medidas de área ao decidir quantos metros 
quadrados de carpete são necessários para o chão da sala ou ao calcular quantas latas de tinta 
precisamos para retocar a pintura da casa (uma lata de tinta dá para..... metros quadrados de 
superfície. Para comprar um aparelho de ar condicionado adequado a uma sala,fazemos uma 
medição do volume em metros cúbicos da mesma. 

Conceitos geométricos são necessários à leitura de mapas. Usamos pontos para 
representar cidades, curvas para representar ferrovias, estradas e rios; segmentos de reta para 
representar fronteiras políticas. Quadriculados ou sistemas de coordenadas são usados para 
assinalar localizações em um mapa. Podemos descobrir, por exemplo, que a escola Eastside fica 
na quadrícula p-6 no mapa da cidade. 
 

3. Geometria é uma competência básica porque tem aplicações importantes em outros 
tópicos da Matemática básica. A Geometria é um tema unificador em todo o currículo da 
Matemática, e como tal é uma rica fonte de visualizações para os conceitos aritméticos, 
algébricos e estatísticos. Com frequência usamos exemplos ou modelos geométricos para 
ajudar nossos alunos a compreender conceitos matemáticos. 

         Por exemplo: 
a) A reta numérica é útil para ilustrar vários conceitos e operações. 
 
b) Regiões e formas geométricas são úteis para o desenvolvimento dos conceitos de números 
racionais, frações equivalentes, ordenação de frações e cálculos com as mesmas. 
c) Filas de retângulos ajudam a ensinar propriedades de números naturais (por exemplo, os 
conceitos de par - ímpar ou primo - composto)ou ainda na multiplicação desses números. 
d) Medidas de comprimento, área e volume estão diretamente relacionadas a conceitos 
geométricos. 
e) O plano coordenado a ideia de localizar um ponto de através de um par ordenado de números 
reais nos fornecem meios para relacionar Álgebra e Geometria. 
f) A disposição geométrica de dados em gráficos circulares, retilíneos ou de barras nos ajudam a 
interpretar e compreender melhor a Estatística. 
g) As formas geométricas às vezes são úteis no ensino de habilidades e lógicas e de 
classificação. (exemplo:blocos lógicos). 
 

Se nossos alunos tiveram um conhecimento muito restrito de Geometria básica, ficaremos 
limitados em relação ao uso de modelos e recursos disponíveis para o ensino de outros conceitos 
matemáticos básicos. 

 
4. Geometria é uma competência básica porque dá uma preparação valiosa para cursos mais 

avançados de Ciências e Matemática e para uma variedade de carreiras que exigem 
competências matemáticas. 
 

A Geometria é essencial para dominar o Cálculo e portanto todos os outros campos do 
conhecimento que o têm como pré-requisito. O próprio Cálculo depende fortemente da Geometria 
Analítica. Uma estratégia básica de ensino para desenvolver conceitos ou fornecer motivação no 
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Cálculo é investigar a geometria da situação – por exemplo, mostrar a derivada de uma função 
como a inclinação da reta tangente ao seu gráfico ou a integral definida como a área sob uma 
curva. 

A Geometria é pré-requisito para o estudo de campos como a Física, a Astronomia, a Arte, 
o Desenho Mecânico, a Química (para o estudo das estruturas atômica e molecular), a Biologia 
(para o estudo da estrutura das células) e a Geologia (para o estudo da estrutura dos cristais). 
Competências geométricas são importantes em Arquitetura e Desenho, Engenharia e em vários 
aspectos do trabalho em construções. 

Hoje em dia, o conhecimento matemático é chamado de "filtro crítico", que permite acesso 
a uma ampla variedade de carreiras. Por essa razão é importante que nossos alunos estudem 
Geometria como uma parte de sua experiência com a Matemática para que possam ter a opção 
de escolher uma profissão que requeira competências geométricas ou uma quantidade 
significativa de conteúdo matemático como base. Um conhecimento insuficiente de Matemática, e 
de geometria em particular, pode ter o efeito de limitar as oportunidades de trabalho de uma 
pessoa e assim indiretamente diminuir a qualidade de vida que essa pessoa poderia ter. 

Nossa sociedade é uma sociedade de tecnológicas rápidas. 
Consequentemente, as competências necessárias ao mercado de trabalho estão sempre se 
modificando. Como professores, devemos dar a nossos alunos as competências matemáticas 
básicas (e em particular as geométricas) que lhes permitam, quando adultos, optar entre escolher 
outro tipo de trabalho e enfrentar as necessidades matemáticas mutáveis do campo de trabalho 
que tiveram escolhido. 
 

5. Geometria é uma competência básica pelas oportunidades que oferece para desenvolver a 
percepção espacial. A visualização e a percepção espaciais vêm sendo reconhecidas 
como competência extremamente importantes para o sucesso em Ciências e Matemática. 
Mesmo desconsiderando a necessidade de uma boa percepção espacial em ocupações 
específicas, todos nós precisamos de habilidade de visualizar objetos no espaço e as 
relações entre eles. Precisamos, ainda, da habilidade para interpretar representações 
bidimensionais de objetos tridimensionais. Muitos de nós enfrentamos a tarefa de montar 
um móvel ou um brinquedo seguindo um conjunto de instruções relativas a um esboço 
bidimensional do obejeto real. E a maioria de nós temos a experiência de olhar a planta de 
uma casa ou de um apartamento e tentar visualizar como serão a casa ou apartamento. 
 

A Geometria das transformações pode desempenhar um papel importante no ensino de 
competências espaciais. A investigação de movimentos rígidos básicos como aqueles causados 
por impulsos, deslizamentos ou giros fornece uma excelente oportunidade para desenvolver e 
refinar as competências espaciais, bem como estudar tipos de movimentos e suas propriedades. 

 
6. Geometria é uma competência básica porque pode servir como veículo para estimular e 

exercitar habilidades gerais de pensamento e de resolução de problemas. A Geometria 
oferece aos nossos alunos as oportunidades de olhar, comparar, medir, adivinhar, 
generalizar e abstrair. Essas oportunidades podem ajudar os estudantes a descobrir 
relações por si próprios e se tornarem melhores resolvedores de problemas. 
Atividades geométricas estruturadas de maneira conveniente apresentam oportunidades 

para desenvolver a criatividade e a imaginação do aprendiz. W. D. Reeve (1930, p.7) expressou 
bem tal ideia: 
 

"Aqui se encontra o lugar para a educação criativa- para o pensamento criativo. Aqui se 
encontra o lugar para celebrar a imaginação, deixá-la correr livre, por assim dizer, pois, como 
disse Coleridger: 
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Whilst reason is feasting luxuriously 

in its proper paradise, 
Imagination is perishing on dreary desert"i 

 
7. E, finalmente, a Geometria é uma competência básica porque existem valores culturais e 

estéticos que vêm de seu estudo. Ninguém pode negar que a Geometria é um veículo para 
se ensinar Estética. W. D. Reeve expressou-se nesse sentido quando escreveu que o 
nosso fracasso na apreciação das formas de vida à nossa volta nos leva também a falhar 
na apreciação de grande parte da beleza do mundo. 
A Geometria nos ajuda a compreender e apreciar o mundo em torno de nós. As formas e 

as estruturas geométricas permeiam os universos natural e sintético. A Geometria é visível nas 
conchas do mar, nos flocos de neve, nos favos das abelhas e nos girassóis, assim como nos 
aquedutos romanos, nas catedrais góticas, nas pontes suspensas e nos arranha-céus. Uma 
compreensão e uma apreciação da natureza e da arte e arquitetura humanas podem contribuir 
para uma vida plena e harmoniosa. 

Todas essas razões devem nos convencer de que a Geometria é competência básica, que 
é importante que todo estudante adquira conhecimento e compreensão geométricos e que a 
Geometria deve ser uma parte integrante do currículo de Matemática. Essas razões podem servir 
também como ideias para responder prontamente a alunos, pais ou leigos quando nos perguntam 
sobre a utilidade ou o papel da Geometria. 
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i
 Numa tradução livre: enquanto a razão se diverte magnificamente em seu próprio paraíso, a imaginação perece num 
deserto lúgubre.  


