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Resumo: 
 
O Desenho Geométrico foi um componente curricular importante, até a década de 
1950, permanecendo oficialmente nas matrizes curriculares das escolas brasileiras. 
Nas primeiras décadas do século XIX, houve uma necessidade de um contingente 
de engenheiros civis e outros profissionais, essencial para a promoção de um 
avanço técnico-científico e mesmo econômico-social. Nesse período o desenho 
geométrico era destaque no currículo dos cursos de engenharias.  
Entretanto, na década de 1960, emergia o Movimento da Matemática Moderna 
(MMM) que objetivava a renovação do ensino da matemática e, no intuito de 
promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, foram inseridos no 
currículo conteúdos matemáticos que até aquela época não faziam parte do 
programa escolar. Essa inserção, por um lado, buscava aproximar os conteúdos 
matemáticos trabalhados na educação básica com o conhecimento matemático 
produzido pelos pesquisadores dessa mesma área, resultando em alunos aptos a 
prosseguir na área da pesquisa; por outro lado essa inserção de conteúdos acabou 
facilitando, num primeiro momento, a redução do ensino do desenho geométrico. 
No final dessa década, o Desenho Geométrico deixou de ser disciplina obrigatória, 
passando a ser disciplina complementar. 
A matemática desde então passou a ser estudada mais abstratamente, dando pouca 
ênfase as aplicações ou ao estudo de padrões.  
Com esse olhar, nesse trabalho apresentam-se práticas de ensino desenvolvidas 
através do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação a Docência (PIBID) a 
estudantes de ensino fundamental e estudantes de graduação. 
Acredita-se que para o ensino ser mais eficaz cabe ao professor tentar facilitar e 
trazer elementos do próprio dia a dia do aluno sendo assim possível ao aluno fazer 
suas experimentações e conexões com o seu mundo. Em particular o estudo da 
Geometria, através do material manipulável, permite tornar a aula de matemática 
enriquecedora e atrativa. Desta forma, contribui para o desenvolvimento da 
autonomia do aluno, tornando-o ativo, estimulando o seu raciocínio e suas 
habilidades de observação e associação. O Sonobe e o Caleidociclo são exemplos 
de materiais manipuláveis que agregam tanto o aprendizado quanto a motivação do 
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aluno, mesmo que seja para ter apenas o produto final, mas o processo para a 
obtenção do produto está nas construções e assimilação de conceitos muitas vezes 
já estudados, mas não absorvidos. 
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