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Cláudio Henrique da Costa Pereira – SEE/RJ 

Projeto Fundão – pfundao@im.ufrj.br 
 

1. Justificativa 

Desde 1982, a equipe do Projeto Fundão realiza atividades de formação 

continuada de professores de matemática, com grande aceitação em todo país. Realiza 

também pesquisa na área de Educação Matemática reconhecida internacionalmente. Isto 

permitiu a criação, no Instituto de Matemática da UFRJ, em 1993 do Curso de 

Especialização para Professores de Matemática, em funcionamento desde então, em 

cuja grade curricular há uma disciplina de Geometria Euclidiana, incluindo tópicos de 

geometria plana e espacial. 

A experiência de membros da equipe do Projeto Fundão nesta disciplina mostrou 

que há um grande contingente de professores lotados nas redes municipais, estadual e 

particular do Estado do Rio de Janeiro que têm necessidade de um curso básico de 

geometria euclidiana, que venha suprir suas dificuldades em relação a esse ramo da 

matemática, tão relegado durante a sua formação inicial, com uma orientação que 

envolva ao mesmo tempo aspectos do conteúdo e relativos à sala de aula. A maioria 

deste contingente não tem à sua disposição um computador no qual possa estudar em 

horários de sua conveniência.  
 Constata-se também a grande demanda por parte dos professores por cursos que só exijam 

presença em alguns dias de sábado. Por outro lado, o que é possível trabalhar apenas em alguns encontros 

aos sábados é muito pouco. Optamos então por um modelo de curso no qual os professores podem 

trabalhar e aprender muito em suas casas, estudando individualmente ou em grupos, com o apoio de texto 

especialmente elaborado para isso, que não exija o uso de computadores, mas que possa ser enriquecida 

com a utilização destes, e com alguns encontros aos sábados para tirar dúvidas e trocar experiências.  

 Este foi em nível de Extensão Universitária e direcionado para professores de 

primeira a oitava série do Ensino Fundamental e licenciandos de Matemática. 

 

2. Objetivos 

• Complementar a formação de professores em geometria euclidiana. 

mailto:pfgeometria@im.ufrj.br
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• Apresentar abordagem dinâmica e participativa para o ensino de geometria, com o 

uso das transformações do plano. 

• Enfatizar o enfoque formativo do ensino de geometria e incentivar a renovação das 

práticas educativas em sala de aula. 

 

3. Planejamento, Estrutura e Realização 
3.1. Equipe 

Coordenação – Lilian Nasser e Lucia Tinoco (IM/UFRJ, aposentadas) 

Equipe Responsável - João Paulo Gioseffi Vassallo (FEVRE) 

                                  José Alexandre Ramos Pereira (SEE/RJ, SME-Rio) 
                                     Marcus Vinicius Ferreira Soares (SEE/RJ, FEUFF) 

                                     Maria Palmira da Costa Silva (SEE/RJ, SME-Rio, aposentada) 

                         Marina Martins da Silva (SME/RJ) 

                         Mirian Salgado (SME-Rio) 

                                     Cláudio Henrique da Costa Pereira (SEE/RJ, SME Araruama) 

                                     Geneci Alves de Souza (SEE/RJ, SME-Rio) 

 

3.2 Plano Geral 

O plano do Curso teve por base as publicações do Projeto Fundão (IM-UFRJ) 

(ver Referências), particularmente em geometria, que são resultados de pesquisas 

desenvolvidas coma participação de professores e licenciandos em todas as suas etapas. 

Destaque-se entre elas a tese de doutorado de Lilian Nasser, sobre a Teoria de van Hiele 

do desenvolvimento do raciocínio geométrico.  
  O material foi concebido de modo a veicular, simultaneamente, conteúdos conceituais e 

didáticos, por meio de atividades e questionamentos simples que exigem experimentações e ações como 

copiar, dobrar, recortar, etc. Não havia um texto apresentando a matéria e depois exercícios. A realização 

das atividades e a reflexão sobre elas, proposta no texto, conduziam à sistematização dos conceitos, sendo 

uma forma eficiente de compreender o processo de ensino-aprendizagem de geometria. 

 A preparação do material impresso levou em conta que o estudo seria individual, sem ajuda 

permanente de um professor para explicar o texto e elucidar dúvidas. Por isso, todo o cuidado foi tomado, 

às vezes até repetindo explicações, sempre retomando o que foi visto em capítulos anteriores.  

  Com o material do curso impresso em mãos, o participante pôde planejar o 

estudo de acordo com as suas condições. Após tentar resolver as atividades propostas, o 

aluno foi incentivado a confrontar suas respostas com as soluções apresentadas no final 

do módulo.  Essas soluções foram elaboradas com a maior abrangência possível, 
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discutindo todas as possibilidades de respostas e levando à sistematização dos conceitos 

envolvidos. 

 Ao longo do curso, o participante pôde contar com a ajuda de membros da 

equipe, que ficaram de plantão em horários pré-estabelecidos para receber consultas 

pessoalmente, por e-mail, telefone, FAX ou pelo correio. 
O aluno deveria estudar o texto recebido e assinalar, em tabela incluída no livro, se conseguiu 

realizar cada atividade proposta sozinho, se precisou de olhar a resolução da mesma no final do Módulo, 

ou recorrer ao plantão disponível ou a outra pessoa (ou livro). Cada aluno entregava cópia dessa tabela 

preenchida à equipe do Curso no Encontro seguinte. 

A preocupação com a avaliação foi redobrada, até por ser um curso à distância. 

Ao final de cada módulo, nos encontros, havia oportunidade de trocar experiências: 

opiniões, críticas, dificuldades, bem como observações sobre o progresso de cada um.  

Esta avaliação foi feita por meio de: 

- testes de van Hiele, no 1º encontro, como pré-teste, para identificar os níveis de 

raciocínio dos professores-alunos em geometria; 

- atividades, nos encontros, sobre tópicos do módulo já estudado; 

- relatos e registros dos membros da equipe sobre as dúvidas dos participantes nos 

encontros e consultas nos plantões;  

- tabelas individuais de controle das atividades realizadas; 

- relatos dos participantes sobre a aplicação de algumas atividades em suas salas de 

aula; 

- questionário de avaliação, pelos participantes, dos diversos aspectos do Curso; 

- pós-testes, no último Encontro, para identificar o progresso dos participantes em 

relação aos níveis de van Hiele. 

O certificado de conclusão foi concedido a todos os alunos que estiveram 

presentes a pelo menos três dos quatro Encontros e entregaram um relato de experiência 

realizada em sala de aula. Seis dessas experiências foram relatadas no último Encontro 

pelos alunos responsáveis. 

 
Clientela 

Total de inscritos - 74 
Total de concluintes do curso – 63 
Concluintes que entregaram trabalho final – 52 
 

No primeiro dia do Curso os alunos responderam um questionário com questões relativas à 

formação de cada um, os motivos que os levaram a fazer o Curso e às expectativas em relação a ele. 

Segue-se um resumo das respostas apresentadas. 
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Formação – Dos 74 alunos que iniciaram o Curso,  

- 55 são graduados em matemática.  

       - Seis alunos são graduados só em outra disciplina: Ciências/habilitação 

em  

matemática (3); física (2) e engenharia (1). 

       - 4 alunos estão em graduação, sendo 1 monitor de geometria e 1 do 1o 

período. 
 

O que motivou a fazer o Curso – A tabela abaixo mostra claramente que as expectativas 

dos alunos se coadunavam com os objetivos do Curso; em segundo plano, observa-se ao 

reconhecimento da produção do Projeto Fundão.  
Motivo No de Alunos 
Precisar aprimorar conhecimentos de geometria 64 
A procura de novas idéias sobre ensino de geometria 64 
Os assuntos da programação do Curso 45 
Já ter feito curso com professor do Projeto Fundão 11 
Conhecer livro do Projeto Fundão 11 
Querer fazer pós-graduação na UFRJ 2 
Ter tido dificuldade no Curso de Especialização, querer 
melhorar currículo, querer ajuda para dissertação de mestrado. 

1 cada 

 

Tempo de estudo de geometria euclidiana e aspectos de ensino-aprendizagem em 

geometria abordados, na formação inicial. 

Embora a grande maioria (44 em 74) ter afirmado ter tido na sua formação 

inicial mais de 1 semestre de geometria euclidiana, 53 deles disseram ter sido abordado 

apenas o essencial em relação ao ensino-aprendizagem dessa matéria. 
 

Cursos e oficinas realizadas fora da formação inicial 

A maioria dos alunos (41) não tinha feito nenhuma oficina nem curso fora da 

formação inicial. Entre os 34 que tinham esse tipo de experiência, há alunos de Cursos 

de Especialização da UFRJ (2), da PUC (1), da UFF (1), de Aperfeiçoamento - 

CAPES/FAPERJ (1) e do curso de Formação Continuada da SBEM (2).  

 

O que mais espera do Curso – Esta questão está diretamente ligada à da motivação, e as 

respostas são coerentes com aquelas apresentadas anteriormente.  
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O que Espera No de Alunos  

Aprimorar/atualizar conhecimentos de geometria 51 

Novas idéias sobre o ensino de geometria 47 

Conhecer novas metodologias 13 

Intercâmbio de idéias com colegas 11 

Construção do conhecimento por atividades e materiais concretos 6 

Ligar a geometria com a realidade 4 

Ligar a teoria com a prática 3 

- O porque de ensinar geometria; por um fim à decoreba de regras, 
etc.; conhecer a Teoria de van Hiele.  2 (cada) 

 
Os seguintes aspectos foram assinalados por apenas 1 aluno cada:  enriquecimento do currículo; 

informações para pesquisa; compreender por que os alunos aprendem ou não aprendem geometria; 

enxergar com “olhos de aluno”; saber os conhecimentos que deram origem à geometria; objetividade, 

clareza e atividades bem direcionadas, linguagem de fácil entendimento; base para ensino de deficientes 

visuais; o lúdico na geometria; estímulo e oportunidade para fazer mestrado em Educação Matemática. 

 
3. 3  Material Impresso – Conteúdos Abordados 

MÓDULO I - Formação de Conceitos Geométricos: Considerações sobre o Ensino de Geometria; 

Reconhecimento e Caracterização dos Sólidos Geométricos; Triângulos e Quadriláteros; O 

Desenvolvimento do Raciocínio em Geometria e Teoria de Van Hiele. 

 
MÓDULO II - Visão Dinâmica da Congruência de Figuras: Isometrias; Congruência de figuras; 
Propriedades de triângulos; Propriedades de quadriláteros.  
 
MÓDULO III - Visão Dinâmica da Semelhança de Figuras: Homotetia; Semelhança de Figuras Planas; O 
Triângulo Retângulo e o Teorema de Pitágoras;Círculos. 
 
 
4. Avaliação do Curso pelos Alunos 

4.1 Questionário 

Como foi dito, os alunos avaliaram os diversos aspectos do Curso em geral, e de cada módulo 

especificamente, verbalmente, em cada Encontro, e, por escrito, por meio da resposta a um questionário 

no quarto Encontro. Responderam a esse questionário 52 alunos. 

Além disso, muitos deles escreveram depoimentos, em sua grande maioria, altamente positivos em 

relação ao Curso. 

 Para facilitar a compreensão do relato a seguir, transcrevemos as primeiras 

perguntas do questionário. As demais seguem o mesmo padrão. 
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A . Aspectos Gerais do Curso 
 

Aspecto Avaliado Concordo 
plenamente 

Concord
o em 
parte 

Discordo 

 No % No % No % 
1. Os objetivos do curso têm relação com o meu trabalho 
como professor. 

50 86,2 8 13,8 - - 

2. As minhas concepções a respeito do ensino de 
geometria se modificaram por influência do curso. 

25 43,1 32 55,2 1 1,7 

3. Os conteúdos do Módulo I corresponderam às 
minhas expectativas. 

51 87,9 7 12,1 - - 

4. Os conteúdos do Módulo II corresponderam às 
minhas expectativas. 

46 79,3 12 20,7 - - 

5. Os conteúdos do Módulo III corresponderam às 
minhas expectativas. 

41 70,7 17 29,3 - - 

 

As questões da parte A do questionário foram agrupadas em três blocos. 

I – Perguntas relativas aos objetivos do Curso em geral, sua adequação às expectativas, efeito do mesmo 

sobre as concepções dos alunos e possibilidade de aproveitamento no trabalho em sala de aula. 

• Para mais de 80% dos alunos o curso atendeu totalmente as suas expectativas, o 

objetivo de tratar simultaneamente os aspectos didáticos e de conteúdo foi 

plenamente atingido e os objetivos do curso têm relação com o seu trabalho como 

professor, sendo as atividades propostas consideradas úteis ao seu trabalho docente, 

enquanto para 19 % deles, ou menos, isto aconteceu parcialmente. Neste aspecto, há 

que considerar a grande variedade de níveis nos quais os alunos do Curso atuam.  

• Para 43,1% dos alunos, o Curso fez mudar as suas concepções sobre o ensino de 

geometria, para 55,2% isto aconteceu em parte. Apenas para 1,7% dos alunos não 

houve modificação, talvez por sua postura já ser a adotada no curso. Mais de 90% 

dos alunos reconhece que o Curso incentivou-os na procura de novos caminhos para 

o ensino de geometria, sendo que, nos tópicos específicos de congruência e 

semelhança, a indicação de novos caminhos, com o uso das transformações, teve a 

concordância plena de 79,3% dos alunos e a parcial dos outros 20,7%. A 

possibilidade de aproveitar a orientação sugerida para as demonstrações com alunos 

de 7a série em diante foi apontada por cerca de 50% dos alunos. Isto sugere que a 

dificuldade que os professores sentem, em relação a esse aspecto, os desencoraja de 

certa forma a trabalhá-lo com os alunos. 
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II – Perguntas relativas aos conteúdos específicos de cada Módulo. 

• Em geral os conteúdos atenderam às expectativas dos alunos. Com isto concordaram 

plenamente 87,9% deles, em relação ao Módulo I, 79,3%, em relação ao Módulo II, 

e 70,7%, em relação ao Módulo III. Isto pode sugerir que a homotetia e a 

semelhança tenham sido consideradas temas muito específicos para a 8a série.   

III – Perguntas relativas à estrutura e metodologia do Curso, os recursos oferecidos e a 

clareza do texto. 

• A organização do Curso em Módulos foi aprovada plenamente por 87,9% dos 

alunos e. Todos os alunos concordam (cerca de 5%, parcialmente) que a 

apresentação do conteúdo em atividades facilita a aprendizagem e que as respostas 

ao final de cada Módulo enriqueceram o texto. 

• Quanto à clareza da linguagem do texto, houve a total concordância de 79,3% dos 

alunos e a parcial de 20,7%.   

• Cerca de 70% dos alunos julgam de alguma forma necessários mais exercícios de 

fixação. 

B. Aspectos Específicos de cada Módulo 

As perguntas foram agrupadas em três blocos, em cada um dos três módulos. 

Módulo I 

I – Perguntas relacionadas às atividades de manipulação de figuras, recortes e 

montagens de sólidos.  

• Todos concordam quanto à importância de os alunos fazerem essas atividades, e 

quase 90% consideram necessário que os professores as façam, embora quase 50% 

dos alunos tenham reconhecido parcial (41,4%) ou totalmente (1,7%) a dificuldade 

nas construções.  

II – Perguntas referentes à Teoria de van Hiele. 

• Entre os alunos, quase todos (98,3%) concordam que o Curso possibilitou uma 

introdução significativa a essa teoria, mas, possivelmente, a dificuldade de 

familiarização com a teoria em pouco tempo justifica o fato de que quase a metade 

dos alunos considera apenas em parte a possibilidade de eles aplicarem a teoria em 

sala de aula.. 
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III – Questão relativa ao capítulo sobre noções elementares de triângulos e 

quadriláteros. 

• 87,9% dos alunos concordam plenamente que o capítulo ajudou-os a organizar as 

idéias que já tinham e 12,1% concordaram em parte. 

 
Módulo II 

I – Perguntas referentes ao trabalho com as isometrias. 

• A novidade deste assunto entre os alunos se refletiu nas respostas: metade dos 

alunos admite que tiveram alguma dificuldade nesse trabalho, embora todos 

admitissem a importância de eles realizarem as atividades para consolidar os 

conceitos. Essa tendência se acentua em relação à importância de eles realizarem as 

atividades para sentirem a dificuldade dos alunos: cerca de 95% concordam 

plenamente com isso e 5% concordam em parte. O mesmo se dá em relação à 

importância de os alunos realizarem tais tarefas.  

II – Perguntas relativas à abordagem da congruência a partir das isometrias. 

• Cerca de 85% dos alunos admitem plenamente que os casos de congruência se 

tornaram mais significativos para eles os demais admitem isso parcialmente. A 

vantagem dessa abordagem para o desenvolvimento do raciocínio geométrico dos 

alunos é afirmada por um número ainda maior. 
III – Perguntas sobre o estudo dedutivo de propriedades geométricas. Nisto reside a maior dificuldade dos 

professores e, conseqüentemente, dos alunos. 

• Embora 37,9% dos alunos confirme plenamente a clareza do texto introdutório e 

62,1%, em parte, e, mais ainda, a adequação do encaminhamento adotado nas 

atividades para o aprendizado das demonstrações, 17,2% dos alunos concordam 

plenamente que esta parte do Curso se tornou cansativa, 62,1% concordam em parte 

e 20,7% discordam. 

 
Módulo III 

I – Perguntas relativas ao trabalho com a homotetia. 

• A metade dos alunos admitiu plenamente que teve facilidade com as atividades de 

homotetia e 44,8% admitiram isso parcialmente, o que já representa um progresso 

em relação às atividades do Módulo II. Todos consideram de alguma forma 

importante eles realizarem tais atividades, pois, ao realizarem as atividades, podem 
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sentir as dificuldades dos seus alunos, confirmando também, mesmo que 

parcialmente, com a importância desse trabalho em sala de aula. 

II – Perguntas envolvendo semelhança e o Teorema de Pitágoras. 

• Em relação à nova abordagem da semelhança, 79,3% dos alunos concordaram que 

ela torna mais significativos o conceito e os casos de semelhança de triângulos; 

20,7% deles concordam parcialmente.  

• A introdução do Teorema de Pitágoras por um quebra-cabeça foi considerada por 

93,1% dos alunos como reforço ao significado geométrico do teorema, e 6,9% deles 

aderem em parte a essa idéia. Um índice menor de aprovação plena tiveram as 

demonstrações desse teorema por meio de áreas, o que denota a força que a 

demonstração tradicional, usando proporcionalidade de segmentos, tem entre os 

professores. 

III – Perguntas sobre atividades de demonstração. 

Depois do Módulo III, espera-se que os alunos já estivessem mais familiarizados com o 

método dedutivo, mas ainda se observa grande dificuldade. 

• Apenas 51,7% dos alunos consideram de fato mais natural o encaminhamento 

sugerido nas atividades de demonstração. 27,6% dos alunos consideram que as 

atividades de demonstração propostas nos Capítulos 3 e 4 são “pesadas”, 65,5% 

deles consideram em parte e apenas 6,9% discordam. 

 
4.2 Comentários e Sugestões 
   

Além do questionário de avaliação, 43 alunos escreveram comentários, críticas e 

sugestões livres. 

Sugestões: 

Entre elas, destacam-se: outros cursos do mesmo tipo, com outros conteúdos 

(Álgebra para o ensino médio, Trigonometria, Aritmética, Números Complexos, 

Funções Exponencial e Logaritmo e Matemática financeira e proporções); número 

menor ou maior de Encontros; mais atividades práticas nos Encontros; um módulo de 

áreas e volumes; discussão de atividades selecionadas do texto nos Encontros; mais 

atividades em grupos; discussão sobre os artigos distribuídos nos Encontros; carga 

horária maior para estudo dos Módulos; encontros mais espaçados; melhorar as figuras 

das apostilas; mais dias de plantão. 

 



Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência 
GT 7 - Formação de Professores que Ensinam Matemática 

10

Críticas e solicitações:  

 Espaço físico; microfone nas plenárias; introdução mais explicada de algumas 

atividades; mais detalhes nas demonstrações; mestrado em Educação Matemática; acusa 

a dificuldade do Módulo III; algumas atividades repetitivas, tornando-se assim 

cansativas. 

 

Os comentários livres foram muito elogiosos ao Curso e, especificamente, ao material. 

 

Exemplos de depoimentos: 

“Considero que o curso foi excelente, embora pouco tempo, aprendi muito e 

descobri o quanto preciso estudar, tive muita dificuldade na parte de 

demonstração por estar ainda cursando a graduação e não estar na sala de 

aula.... O certo é que esta experiência tem me incentivado a estudar mais”. 

 
“Os Módulos apresentaram uma linguagem clara e as respostas foram super 

importantes para completar o texto”. 

 

“Saio deste curso com novas idéias e novos saberes e com a certeza de 

que sempre deverei aprender mais e não só ensinar”. 

 

“Não tenho nada a reclamar do curso, pois com ele aprendi vários 

processos para ensinar e aprender a geometria. Gostaria que houvesse outros 

cursos, pois eles são um enriquecimento na área de matemática”. 

 

“Gostei muito do material, ao trabalhar com as apostilas fica claro o 

cuidado que a equipe teve para elaborá-la. Apesar de achar alguns enunciados 

confusos (poucos) não houve comprometimento na transmissão da mensagem. 

 Os encontros foram bastante produtivos, para mim foram úteis 

principalmente no sentido de evidenciar minhas dificuldades e a necessidade de 

trabalhá-las. Despertando também a minha sensibilidade de perceber a 

dificuldade dos alunos. 

 Gostaria ainda de ressaltar a integração da equipe, que me chamou a 

atenção, e mostra a preocupação com o trabalho fazendo com que as pessoas se 

sintam, pelo menos eu, contagiadas pelo Projeto.  
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Parabéns!” 

  

5. Avaliação do progresso dos alunos 

 

 A aplicação dos testes de van Hiele aos alunos, antes e ao final do Curso 

possibilitou em parte constatar o progresso dos alunos. A partir das respostas a esses 

testes, observou-se que: 

• O número de alunos sem nível caiu drasticamente (de 11 para 3) - Considera-se sem 

nível o aluno que faz satisfatoriamente o teste de um nível e fracassa no teste de um 

nível inferior àquele. Isto reflete uma desorganização dos conhecimentos desse 

aluno.  

• O número de alunos do nível básico caiu de 3 para 0. 

• O número de alunos nos níveis 3 e 4 (os dois melhores)  cresceu muito (de 3 para 14 

e de 13 para 16, respectivamente) . 

• 25 dos 57 alunos melhoraram de nível. Considerando que, desses 57, 13 já tinham 

nível 4 – e portanto não tinham como melhorar – pode-se verificar que mais de 50% 

dos que não estavam no nível máximo subiram na escala de van Hiele. 

• 14 dos 44 alunos que ainda não estavam no nível 4 continuaram no mesmo nível. 

• 10 dos 13 que estavam no nível 4 permaneceram nesse nível. 

• 08 baixaram de nível; entre eles, 3 dos que atingiram nível 4 no primeiro teste. Uma 

razão para isso pode ter sido a alteração do teste do nível 4 na segunda aplicação que 

aumentou a sua dificuldade. Outra, o fato de terem sido também alteradas as 

condições sob as quais os alunos realizaram o teste, com menos possibilidade de 

comunicação. 

 

Pelas observações acima pode-se concluir que foi bastante satisfatório o 

aproveitamento dos alunos no curso, o que confirma a impressão da equipe durante a 

realização do mesmo.  
 Vale, no entanto, ressaltar que os teste de van Hiele se propõem a medir o nível de raciocínio em 

geometria, de uma forma geral, e não os conteúdos do Curso especificamente, embora a equipe tenha a 

convicção de que as suas atividades, se bem exploradas, contribuiriam para a elevação desse nível. 

 Outro indicador do efeito do Curso sobre os alunos foi o nível de entusiasmo dos mesmos nos 

Encontros, particularmente, o clima durante a apresentação dos relatos, no último deles. 
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Deve-se, por outro lado, considerar o fato de o curso ser à distância, e sem uma 

avaliação formal abrangendo o conteúdo do programa, faz com que alguns alunos não 

se dediquem suficientemente ao estudo. 

 
6. Conclusão 
 Os resultados das avaliações nos permitem concluir que o Curso foi muito bem 

sucedido. O bom aproveitamento e a satisfação dos alunos foram sensíveis, bem como a 

forma positiva pela qual o material escrito foi avaliado. 
 Algumas observações mostram que esses alunos querem mais atividades presenciais, o que é 

natural, mas não tem relação com o objetivo do curso. 

A equipe irá reeditar o Curso em 2004, com o material aperfeiçoado em alguns 

aspectos. 

 
Palavras-chave: geometria, formação continuada, semi-presencial. 
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