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Não  há na  natureza,  nada 

suficientemente  pequeno  ou 

insignificante, que não mereça 

ser  visto  pelo  olho  da 

Geometria:  há  sim,  uma 

agradável  geometria  das 

criações  da  natureza. 
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Dificilmente  encontraremos 

algo que não possa relacionar 

com a Geometria.

Leonardo da Vinci 
BALDINI, LORENI APARECIDA FERREIRA, GEOMETRIA NÃO-EUCLIDIANA: UMA INTRODUÇÃO. 
2008. CADERNO PEDAGÓGICO (PDE – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL) – 
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

RESUMO

Neste  estudo  abordam-se  as  Geometrias  Euclidianas  e  as  Não-

Euclidianas. Entre elas, destacam a Topológica,  Hiperbólica,  Esférica, 

Projetiva  e  a  Fractal.  Visando  mostrar  a  importância  de  outras 

Geometrias  no  campo  da  Matemática,  este  trabalho  contempla 

aspectos  históricos,  teóricos  e  práticos  destas  Geometrias.  Nas 

estratégias  de  ações,  sugere  como  metodologia  a  Investigação 

Matemática  com o  auxílio  de  materiais  manipuláveis e  do  software 

Geogebra.  O estudo é desenvolvido na perspectiva de disponibilizar 

ferramentas que favoreçam tanto o processo de ensino e aprendizagem 

das Geometrias, quanto para promover reflexões e mudanças na prática 

pedagógica.

Palavras-chaves: Geometrias, Geometria Euclidiana, Geometrias Não-

Euclidiana, Investigação Matemática e Geogebra.
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CAPÍTULO I

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Introdução 

 A  presença das  Geometrias no  currículo  escolar  é  de 

grande relevância  para a  formação do estudante,  pelo  fato de que 

favorece o desenvolvimento de um tipo de pensamento que possibilita 

a compreensão e a representação de modo sistematizado de elementos 

do cotidiano. Além disso, o estudo da geometria estimula o interesse, a 

criatividade e  ainda contribui  para o  desenvolvimento da percepção 

espacial e da capacidade de resolver problemas.

Grande parte dos  currículos  escolares  encontra-se ainda 

pautados na Geometria Euclidiana. Recebe esse nome porque Euclides 

(300  a.C)  foi  o  primeiro  matemático  a  apresentar  um  sistema 

axiomático para a geometria, ou seja, um sistema formado por noções 

primitivas,  definições,  postulados,  axiomas  e  teoremas.  Por  muito 

tempo, acreditou-se que essa seria a única geometria possível.

No entanto, observando-se a natureza, como a Terra, com 

sua forma elipsoidal, as montanhas, as ondas do mar, percebe-se que 
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não é  possível  construir somente conceitos sustentados por noções 

primitivas como de retas, pontos e planos, à nossa volta e na natureza, 

nem tudo é tão regular ou com aspectos apenas bidimensionais ou 

tridimensionais.  Assim,  faz-se  necessário,  novas  formas  de 

compreender  o  espaço  de  modo  que  se  construa  e  sistematize 

conceitos de um mundo com diferentes espaços geométricos.

Por outro lado, a falta de articulação entre os campos 

da  Matemática e  a  falta  de  metodologias  adequadas têm  sido 

apontados por  várias pesquisas  como um dos  fatores  que  muito 

interfere  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem de  geometria. 

Muitas pesquisas realizadas na área da educação destacam que a 

Informática  e  os  Materiais  Manipuláveis  utilizados  como  recurso 

pedagógico podem contribuem significativamente para um melhor 

desempenho dos estudantes em Geometria. 

Visando mostrar  a  importância  de outras Geometrias no 

campo da Matemática e levando em conta sua presença nos conteúdos 

estruturantes e específicos das Diretrizes Curriculares de Matemática 

(versão 2008) do Estado do Paraná, este trabalho tem como finalidade 

abordar  as  Geometrias  Não-Euclidianas,  contemplando  aspectos 

históricos, teóricos e práticos; por meio da Investigação Matemática, 

com o auxílio de Materiais Manipuláveis e do Software Geogebra.

Repensando-se a prática pedagógica e na perspectiva de 

disponibilizar  ações que favoreçam o  processo e  aprendizagem das 

Geometrias, levanta-se o seguinte questionamento:

Um  estudo  sobre  o  desenvolvimento  histórico,  que 

aborda  aspectos  teóricos  e  práticos,  das  Geometrias 

Não-Euclidianas  pode  contribuir  para  melhor 

compreensão dos conceitos e para uma nova dimensão 

da prática pedagógica do professor de matemática?

Na  expectativa  de  possibilitar  o  desenvolvimento  da 

argumentação,  da  formulação  de  conjecturas  e  do  raciocínio 

dedutivo na prática pedagógica, apresenta-se este estudo.
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Este trabalho está organizado em capítulos. No primeiro 

capítulo  apresentam-se  as  considerações  iniciais,  delimitando  a 

questão da pesquisa, o objetivo e as justificativas do estudo.

Dedica-se  o  segundo  capítulo  a  algumas  considerações 

históricas e teóricas, tanto de aspectos matemáticos quanto didáticos 

relacionados à Geometria Euclidiana e as Geometrias Não-Euclidianas: 

Topológica, Hiperbólica, Esférica, Projetiva e Fractal. 

No terceiro capítulo apresentam-se as estratégias de ação, 

os  sujeitos  a  serem  pesquisados,  atividades  das  Geometrias 

Euclidianas e Não-Euclidianas e algumas questões metodológicas de 

ensino que podem contribuir para a aplicação das atividades.

Por fim, o quarto capítulo destaca algumas considerações 

finais sobre este estudo e aponta algumas reflexões sobre a prática 

pedagógica  do  professor  de  Matemática,  relacionadas  às 

Geometrias.

CAPÍTULO II

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

1 Introdução

Neste capítulo,  abordam-se a  Geometria Euclidiana e as 

Geometrias  Não-Euclidianas,  entre  elas,  a  Topológica,  Hiperbólica, 

Esférica, Projetiva e Fractal. Apresentam-se aspectos históricos, teóricos 

e práticos, e algumas abordagens relacionadas a questões de ensino, 

como a Investigação Matemática, o uso de Materiais Manipuláveis e do 

Software Geogebra que apoiarão esse estudo didático. 

1.1O Ensino das Geometrias
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A Geometria segundo Eves (1992, p.01)  iniciou-se  em 

tempos  remotos  na  antiguidade  e  desenvolveu-se  conforme  a 

necessidade humana. Com o passar do tempo, ela foi aprimorada para 

resolver os problemas enfrentados na época até que se tornou uma 

Ciência estudada até os dias de hoje. 

O indivíduo utiliza a Geometria no seu cotidiano desde 

sua infância. É por meio da geometria que desenvolve a percepção de 

espaço, a compreensão das formas, da distância, da profundidade, da 

área, do perímetro, do volume, da capacidade e outros, FONSECA et al 

(2002). 

Alguns  pesquisadores  como  Lorenzato  (1995),  Pavanello 

(1993) e Kallef (1998) têm evidenciado preocupações com o ensino da 

Geometria. Destacam o abandono da geometria, a omissão geométrica, 

a forma como ela vem sendo abordada em alguns livros didáticos e 

questões relacionadas à formação de professores. Também nos diversos 

eventos da Educação Matemática tem sido notável a preocupação com 

o ensino e aprendizagem da geometria, porém observa-se que a maior 

ênfase está na geometria euclidiana. 

Na formação escolar, em alguns momentos, o ensino da 

geometria deixa a desejar por vários fatores, entre eles destacam-se: o 

fato de os professores não terem uma visão ampla do conteúdo; não 

conhecerem a beleza da geometria; não entenderem sua relevância. 

Esses fatores podem influenciar a formação do estudante LORENZATO 

(1995). Além disso, sabe-se que o ensino das Geometrias na grande 

parte  dos  currículos  é  pautado  apenas  na  Geometria  Euclidiana, 

relegando conceitos de grande valia das Geometrias Não-Euclidianas. 

Gobbi,  Lüdke e Azambuja (2006) ressaltam que o estudo 

das  Geometrias  Não-Euclidianas  pode  possibilitar  discussões 

importantes sobre  a  concepção  de  verdade,  de  rigor,  de  sistemas 

axiomáticos e  reflexões  sobre  pontos  comuns  da  Matemática e  de 

outras  áreas  de  conhecimento.  Nessa  perspectiva,  esse  estudo 

apresenta, primeiramente, abordagens da Geometria Euclidiana e em 

seguida das Geometrias Não-Euclidianas.
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2.2 Geometria Euclidiana

A História da Matemática  conta que a  Geometria surgiu 

inicialmente de forma intuitiva em diversas situações, sugeridas pelas 

experiências e pelas relações sociais. Eves (1992, p.3) destaca que 

(...) a inteligência humana tornou-se capaz de, a partir de um 
certo número de observações relativas a formas, tamanhos e 
relações espaciais de objetos físicos específicos, extrair certas 
propriedades gerais e relações que incluíam as observações 
anteriores como caso particulares.

A partir das observações, puderam relacionar e classificar 

problemas geométricos. Passaram a resolvê-los utilizando os mesmos 

procedimentos,  como  se  existissem  modelos  pré-elaborados  para 

resolver  cada  tipo  de  problema.  Dessa  forma,  deram início  a  um 

conjunto  de  regras  que  possibilitavam  resultados  precisos  ou 

aproximados.

Antigamente, os gregos acreditavam que a geometria não devia 

ser  estabelecida  apenas  por  meio  de  procedimentos  empíricos,  mas  que 

também deveria possuir um  caráter dedutivo. Esta idéia provavelmente 

tenha  surgido  na  antiga 

Grécia com Tales de Mileto (640 a.C. a 564 a.C.) e Pitágoras (586 a.C. a 

564  a.C),  mas  somente mais  tarde  foi  sistematizada e  organizada 

passando a ter um caráter de Ciência. 

Por volta de 300 a.C., um grego chamado Euclides produziu 

várias  obras  científicas.  A  mais  famosa  entre  elas  intitulada  Os 

Elementos, constituída de 13 volumes, tornou-se grande referência até 

os dias de hoje. Os Elementos são uma obra de síntese. Neles, Euclides 

juntou  teoremas descobertos por  ele  e  por  outros  geômetras,  mas 

provados por ele e os sintetizou. Na época, estes livros eram um dos 

poucos  materiais  didáticos existentes para  o  ensino  de  Geometria. 

(GARBI  2006,  p.58).  Assim,  a  primeira  teoria  matemática  a  ser 

axiomatizada  foi  a  Geometria,  chamada  de  Euclidiana.  Euclides 

sistematizou de forma lógica e organizada o saber geométrico.

Coutinho (2001) salienta que a geometria apresentada por 

Euclides, baseava-se, inicialmente,  nos aspectos empírico, intuitivo e 

experimental.  Seus  axiomas  são  noções  facilmente  aceitáveis pela 
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intuição,  que  se  constituíram  numa  grande  teoria,  apoiada  em 

princípios básicos.  Os aspectos empírico e experimental referem-se ao 

processo de obter  resultados por meio  de práticas realizadas várias 

vezes,  nas  quais  observam-se  regularidades que  possibilitam supor 

resultados; e o intuitivo refere-se à imaginação, à capacidade de pensar 

e supor resultados a partir da idéia inicial. A veracidade das proposições 

geométricas apresentadas por Euclides, é estabelecida pelo raciocínio 

dedutivo e pelas demonstrações. 

Mendes e Bezerra (2005, p.2) evidenciam a importância do 

trabalho de Euclides para o desenvolvimento da Ciência 

Foi  com o trabalho desenvolvido por Euclides que as práticas de 
medição  e  cálculo  geométrico  passaram a  ser  sistematizados  e 
simbolizados através de um processo lógico-dedutivo,  que visava 
formalizar as práticas geométricas das tradições milenares através 
de  um  sistema  hipotético-dedutivo.  O  trabalho  de  Euclides, 
portanto, foi de fundamental importância para o desenvolvimento 
da geometria dedutiva,  por  se configurar em um tratado teórico 
sobre as práticas geométricas efetivadas social e historicamente.

Nos 13 volumes dos Elementos, segundo Ávila (2001, p.2) 

não se encontra apenas geometria, mas também muita aritmética e 

álgebra.  Euclides,  compôs  Os  Elementos  de  forma  bastante 

geometrizada, tendência da Matemática na época, devido aos números 

incomensuráveis e com uma excessiva preocupação com o rigor. 

Garbi (2006, p.59)  ressalta que Euclides  apresentou  nos 

Elementos  cerca  de  465  a  470  proposições  de  maneira  clara  e 

harmoniosa, precedidas por definições, postulados e noções comuns. 

Um  postulado  ou  um  axioma,  como  é  chamado  atualmente,  são 

afirmações assumidas sem demonstração e relativo a uma determinada 

ciência. Postular, significa pedir para aceitar, enquanto noções comuns 

também são afirmações não demonstráveis, porém têm caráter mais 

geral e são válidas para várias ciências. Para Mendes e Bezerra (2005, 

p.6)

A axiomatização é considerada um processo pelo qual passam 
os saberes praticados de maneira informal, quando levados a 
um nível de sistematização formal, considerando um conjunto 
de princípios previamente estabelecidos. Nesse sentido, um 
axioma é uma proposição indemonstrável porque é evidente e 
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admitida  como  ponto  de  partida  de  um  raciocínio,  em 
particular na Matemática.

Antes da criação do sistema axiomático de Euclides, cada 

proposição era demonstrada a  partir  da anterior e  isso seguia  uma 

cadeia sem fim. Com os postulados e as noções comuns de Euclides, 

num número bastante reduzido, desenvolveu-se uma teoria que por 

muito tempo foi consistente e suficiente para demonstrar os inúmeros 

teoremas da matemática.

Alguns  objetos  geométricos  presentes  na  Geometria 

Euclidiana são considerados atualmente noções ou entes primitivos, ou 

seja, sem definição, Euclides inicia sua obra, Livro I - Os Elementos com 

a apresentação de definições e a partir delas escreve 23 proposições. A 

seguir,  apresentam-se  algumas  definições,  extraídas  da  tradução 

brasileira de Irineu Bicudo.

 Um ponto é aquilo de que nada é parte;

 E linha é um comprimento sem largura;

 E As extremidades de uma linha são pontos;

 Linha reta é a que jaz, por igual, com seus pontos sobre si 
mesma;

 E superfície é o que tem, somente, comprimento e largura;
 Superfície plana é a que jaz, por igual, com suas retas sobre 

si mesma.

 E ângulo plano é a inclinação de uma linha em relação a 
outra, de duas linhas no plano, tocando uma a outra e não 
jazentes sobre uma reta. (BICUDO, 2001, p.01).

Observa-se  que  as  definições  escritas  por  ele  não 

apresentam comentários ou números,  o que ocorre também com os 

postulados e  com as noções comuns.  Significa que toda formulação 

teórica  foi  baseada  num  processo  de  construção  sistemática  do 

pensamento geométrico por  meio  de um princípio lógico-dedutivo e 

baseado nas construções de régua e compasso.

Também no livro I, encontram-se as nove noções comuns 

enunciadas por Euclides, entre elas, apresentam-se

1. As coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si.
2. E, coisas iguais sejam adicionadas a coisas iguais, os todos 

são iguais.
3. E, caso coisas iguais sejam subtraídas de coisas iguais, as 

restantes são iguais.
4. E as coisas que se ajustam uma sobre a outra são iguais 
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entre si.
5.   E o todo [é} maior que a parte. (BICUDO, 2001, p.4)

Destas noções gerais citadas, sabe-se que a quinta noção 

não é mais verdadeira nos dias de hoje. Têm-se exemplos numéricos 

que mostram que a parte pode ser igual ao todo. Veja o esquema a 

seguir

  
 Neste  caso,  cada  número  natural  possui  um  número 

quadrado, logo o conjunto dos quadrados dos números naturais é igual 

ao conjunto dos naturais. Observa-se que há uma bijeção, ou seja, uma 

relação  biunívoca,  do  conjunto  dos  naturais  no  conjunto  dos  seus 

quadrados.

Também no  seu  Livro  I,  Euclides  enunciou  os  famosos 

postulados das  Geometrias.  Trata-se  de 5 proposições formuladas a 

partir de algumas definições iniciais. 

1. Fique postulado traçar uma linha reta a partir de todo ponto 
até todo ponto.

2. Também prolongar uma reta limitada continuamente sobre 
uma reta.

3. Também descrever um círculo com todo centro e raio.
4. Também serem todos os ângulos retos iguais entre si.
5. Também, caso uma reta, encontrando duas retas, faça 

ângulos interiores e sobre os mesmos lados, menores do 
que dois retos, sendo prolongados ilimitadamente as duas 
retas, encontrarem-se sobre o lado em que estão os 
menores do que dois retos. BICUDO(2001, p.3).

Observa-se que o 5º postulado, não tem uma redação breve 

e simples, não é tão auto-evidente como os demais postulados e não é 
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facilmente compreensível.

Atualmente o 5º postulado, mais conhecido como axioma 

das paralelas, é escrito de modo mais simples, como proposto em 1793 

pelo matemático Playfai, ‘Por um ponto fora de uma reta passa uma e 

uma só paralela a ele’. (GARBI, 2006, p.60). 

Comparando  a  redação  do  5º  postulado  descrito  por 

Euclides com a que Playfai descreveu, nota-se que não é tão simples de 

perceber  a  equivalência.  Porém,  essa  equivalência  é  demonstrável. 

(GALARZA E LOERA, 2003, p. 25).

Muitos matemáticos, ao longo destes séculos, dedicaram-se 

a estudos sobre o quinto postulado de Euclides, na tentativa de provar 

que ele  é  um teorema e  que pode ser  demonstrado.  Nas  diversas 

tentativas de deduzir o postulado das paralelas, sempre esbarravam em 

afirmações equivalentes a este postulado, assim, perceberam-se que 

ele não é uma conseqüência lógica dos quatro anteriores. Na literatura 

é comum encontrar essas tentativas de provas, algumas ingênuas e 

outras  sofisticadas,  porém  desde  as  mais  simples  até  as  mais 

complexas, todas foram refutadas. Até os dias de hoje, ninguém obteve 

êxito.

Os estudos sobre a Geometria Euclidiana apontaram novas 

formas para a exploração do espaço geométrico.  Por muitos séculos 

esta Geometria foi considerada única, mas na busca de provar o 5º 

postulado  surgiram  outras  Geometrias,  consistentes  e  embasadas 

teoricamente, que  se  apóiam nos  quatros  postulados anteriores  da 

Geometria  Euclidiana,  apenas  discordando,  de  certa  forma,  do 

postulado das paralelas. São, por isso,  denominadas de Geometrias 

Não-Euclidianas. 

2.3Geometrias Não-Euclidianas
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Devido à forte crença de que o sistema de Euclides era a 

única maneira de descrever em termos geométricos o espaço físico e 

relacionado à dificuldade que o ser humano tem para integrar novos 

conhecimentos aos acumulados historicamente, passaram-se em torno 

de  dois  milênios  para  que  fossem formalizadas  novas  teorias  de 

Geometrias e para que as mesmas fossem aceitas.

Garbi (2006, p.49)  destaca que ainda hoje,  a  Geometria 

presente nos livros  utilizados na  Educação Básica,  são extratos dos 

Elementos e que as provas de teoremas são as realizadas por Euclides. 

Alguns  matemáticos, ao longo dos tempos,  mostraram que existem 

conceitos  importantes  que  não  estão  entre  os  apresentados  por 

Euclides e sim nas chamadas Geometrias Não-Euclidianas. 

Pela  expressão  ‘geometria  não  euclidiana’  entendemos  um 
sistema  geométrico  construído  sem  a  ajuda  da  hipótese 
euclidiana  das  paralelas  e  contendo  uma  suposição  sobre 
paralelas incompatível com a de Euclides. (EVES1992, p.45).

Mediante a tantos estudos relacionados à não existência da 

prova  do  quinto  postulado  de  Euclides,  destacam-se  alguns 

matemáticos que lançaram bases de geometrias tão sólidas como a de 

Euclides:  o  Padre  Jesusíta Girolamo  Giovanni  Saccheri  (1667-1723), 

Johann  Carl  Friedrich Gauss (1777-1855), Janos  Bolyai  (1802-1860), 

Nicolai Ivanovich Lobachevski (1792-1856) e Bernhard Riemann (1826-

1866). Cabariti (2004, p.32) ressalta que para desenvolver as teorias 

que  embasam  o  estudo  das  Geometrias  Não-Euclidianas,  esses 

matemáticos destacaram duas maneiras de negar a única paralela do 

quinto postulado:

 Supor  que  por  um ponto  fora  de  uma reta  dada 

existe pelos menos duas retas paralelas e 

 Supor que não é possível traçar nenhuma paralela 

nessas condições. 

Dessa  forma,  as  Geometrias  foram  constituindo-se 

teoricamente e distinguindo-se uma das outras, surgindo assim várias 

delas.  Neste  trabalho  são  abordadas  a  Topológica,  a  Hiperbólica,  a 

Esférica, a Projetiva e a Fractal.
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2.3.1 Geometria Topológica

Uma criança desde cedo explora o espaço em que vive. 

Inicialmente ela observa, depois experimenta com as mãos, braços e 

pernas na busca de descobertas, para finalmente se deslocar neste 

espaço. (DIENES & GOLDING, 1975). Estes pesquisadores salientam que 

as primeiras noções de geometria da criança não estão relacionadas à 

geometria  métrica,  por  isso,  elas  devem  estudar  de  início  as 

transformações mais gerais, que não conservam distâncias e medidas. 

Um tipo de geometria que favorece essa concepção é a Topologia.

A topologia originou-se como um ramo da geometria que 

estuda figuras situadas no espaço, mais precisamente, as propriedades 

geométricas  dessas  figuras  que  permanecem  invariantes  quando 

submetidas a transformações. 

O  estudo da  Topologia  é  fundamentado na  equivalência 

entre objetos que, por meio de transformações contínuas, podem ser 

continuamente  desfeitas,  esse  processo  é  chamado  de 

homeomorfismos, que na verdade tratá-se de uma função contínua e 

biunívoca. 

Para realizar a transformação topológica de duas figura (A e 

B) é preciso satisfazer duas condições:

 A cada ponto a de A corresponde um só ponto b de B; a 
recíproca  também  é  verdadeira.  Tem-se  uma 
correspondência biunívoca;

 A transformação topológica é contínua nos dois sentidos, 
dados dois pontos a e a’ de A se, por um movimento de a 
sua distância ao ponto a’ tender a zero, igualmente tende 
a zero a distância entre os dois pontos correspondentes b 
e b’ de B; a recíproca é verdadeira. (BORGES, 2005, p.19)

A seguir apresentam-se duas figuras, uma xícara e um toro 

,que podem ser transformadas uma na outra.

.
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Topologicamente não existe diferenças entre a xícara e o 

toro, ambos têm o mesmo número de furos. Numa transformação será 

preservado o buraco central que caracteriza o toro a alça da xícara. A 

seguir representam-se as planificações destas figuras.

Do ponto de vista da matemática a Topologia é qualitativa, 

não  contempla  a  quantidade.  Por  isso  na  topologia  não  são 

considerados os conceitos de comprimentos, áreas, ângulos e tantos 

outros  da geometria métrica,  mas os conceitos de vizinhança, fora, 

dentro,  interior-exterior, aberto-fechado, longe-perto, separado-unido, 

contínuo-descontínuo, fronteiras e alto-baixo.

Podem-se destacar algumas transformações da Geometria 

Topológica relacionadas às superfícies ou parte dela, que não altera as 

características topológicas da figura em evidência.

 Esticar ou alargar;

 Encolher;

 Entortar;

 Torcer.

Embora o termo topologia tenha sido utilizado por outros 

matemáticos anteriores, a noção inicial é atribuída ao matemático suíço 

Leonhard  Euler.  Uma  propriedade topológica  atribuída  a  Euler  é  a 

conhecida Relação de Euler, 2=+− FAV , assim chamada pelo fato que 

Euler foi  o  primeiro  a apresentar sua demonstração.  Essa relação é 

utilizada para determinar o número de vértices, arestas e faces de um 

poliedro fechado. Na topologia uma figura, como um sólido, pode ser 
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deformada e podem-se traçar algumas linhas que determinarão novas 

faces,  novos vértices e  novas arestas,  que verificam-se Relação de 

Euler.

 Além  disso,  em  1736,  em  uma  cidade  da  Alemanha 

chamada Königsberg, atualmente denominada de Kaliningrad, corriam 

dois  rios  que se  uniam formando o  Rio  Pregel.  Nele, existiam sete 

pontes.  Euler  levantou  a  questão  de  como  passear  pela  cidade 

atravessando as sete pontes apenas uma vez. Para sua solução Euler, 

estabeleceu uma rede de grafos. EVES (1992, p.23) e PINTO (2004, P.2). 

Um  grafo  é  um  conjunto  de  pontos,  chamados  vértices  ou  nós, 

conectados por linhas, chamadas de arestas ou arcos.

Um  grafo  pode  ser  Eulerianos ou  não,  para  fazer  esta 

distinção tem-se que analisar dois teoremas: 

Teorema 1: Um multigrafo M é Eulerianos se e somente se 

M é conexo e cada vértice de M tem grau par.

Teorema 2: Um multigrafo M é atravessável se, e somente 

se,  M é conexo e tem exatamente dois vértices de grau 

impar. Conseqüentemente, qualquer trilha euleriana de M 

começa em um dos vértices de grau impar e termina no 

outro vértice de grau impar. 
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Segundo Pinto (2004), partir do problema das pontes, Euler 

percebeu a existência de algumas propriedades das figuras geométricas 

que não dependiam nem da forma nem do tamanho das figuras. 

Augustus Möebius (1790-1868), autor da paradoxal  “faixa 

de Moebius” também apresentou grandes contribuições para o estudo 

da  topologia.  Pinto  (2004)  destaca que  Moebius  indicou  que  “uma 

transformação topológica é uma transformação de uma figura numa 

outra de  tal  maneira que dois  quaisquer  pontos que se  encontrem 

juntos na figura original permaneçam juntos na figura transformada”. 

Nesta  Geometria, podem-se desenvolver  atividades  que 

permitam verificar as propriedades que são invariantes e compará-las 

com a Geometria Euclidiana. 

2.3.2 Geometria Hiperbólica 

Vários matemáticos debruçaram estudos sobre a Geometria 

Hiperbólica, entre eles destacam os trabalhos de Johann Carl Friedrich 

Gauss,  Janos  Bolyai  e  Nicolai  Ivanovich Lobachevsky.  Mas  foi 

Lobachevsky quem desenvolveu um trabalho mais consistente e fez as 

primeiras publicações, por isso tem o mérito de criador da Geometria 
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Hiperbólica. 

A Geometria Hiperbólica é a Geometria Não-Euclidiana que 

admite  os  quatro  primeiros  postulados  de  Euclides,  mas  nega  a 

existência da unicidade das paralelas, ou seja, o V postulado. Nessa 

Geometria o postulado das paralelas é substituído pelo postulado de 

Lobachevsky, que diz:

”Por um ponto P fora de uma reta r passa mais de uma reta 

paralela à reta r”. (COUTINHO, 2001, p.40).

Ilustração do Axioma Hiperbólico

Nesta Geometria as retas x e y passam por um ponto P, 

fora da reta r e são paralelas a reta r.

Coutinho  (2001, p.41)  destaca que  foram desenvolvidos 

vários  modelos  para  a  Geometria  Hiperbólica.  Entre  eles,  o  do 

matemático Beltrami (1835 a 1900) que chamou uma superfície como a 

representada na figura seguir, de pseudo-esfera. 

www.seara.ufc.br/.../pseudoparalela

Nesta figura, pode-se visualizar e compreender melhor que 

por um ponto P fora de uma reta L1, passa duas paralelas, L2  e L3, as 

demais são ditas retas não-secantes.  Esta superfície é considerada de 

curvatura negativa, pelo fato que em qualquer ponto, curvas se cruzam 

com curvaturas em sentidos opostos. Esta é a principal característica da 

Geometria Hiperbólica. Uma curvatura é determinada pela expressão 
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2

1
r

, na qual r é o raio da semi-esfera a partir da qual o plano projetivo 

foi construído. 

Gaus em 1827, pesquisou sobre os tipos de curvaturas. 

Mostrou que uma curvatura pode ser positiva, negativa ou nula. Para 

isso ele tomou três pontos distintos sobre uma superfície curva, unindo-

os dois a dois pelo cominho mais curto sobre a superfície, em relação ao 

triângulo formado, observa-se que:

 A curvatura é negativa. Logo, o triângulo é hiperbólico, a soma 

dos seus ângulos internos é menor que dois  retos e a área é 

proporcional à diferença da soma dos ângulos. 

 A curvatura é zero.  O triângulo é plano e a soma dos ângulos 

internos é igual a dois retos. 

 A curvatura é positiva.  O triângulo é esférico, a soma dos ângulos 

internos é maior que dois retos e a área é proporcional ao excesso 

da soma dos ângulos.  (GARBI, 2007, p. 350).

As figuras a seguir representam os três tipos de curvaturas.

Um outro modelo construído para a Geometria Hiperbólica 

foi de Felix Klein (1849 a 1925), que criou um modelo plano para a 

Geometria Hiperbólica. Nele, toma-se um círculo do plano euclidiano e 

considera-se apenas o interior deste. Neste modelo, as retas têm uma 

extensão infinita, dentro de uma área finita.
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De  acordo  com o  modelo de  Felix  Klein,  a  unidade  de 

medida para as retas é variável, seu tamanho diminui na proporção que 

se aproxima da circunferência do círculo.  Na verdade, as retas,  são 

como cordas do modelo euclidiano. Para entender melhor essa situação, 

Coutinho (2006, p.42) compara-a com uma pessoa que anda com o 

objetivo de percorrer uma determinada distância, à  medida que vai 

andando seus passos vão diminuindo e nunca atingi o ponto final.

Outro modelo foi desenvolvido por Henry Poicanré (1854 a 

1912), conhecido como disco de Poincaré. Neste modelo duas retas são 

paralelas somente se elas não tiverem ponto em comum. Na figura 

planificada a seguir as retas a e b são paralelas.

Para  obter  o  disco  de  Poincaré,  constrói-se  uma 

circunferência  C  no  plano.  Essa  região  é  considerada  convexa  e 

determina  o  plano  hiperbólico. Os  pontos  desta  região  serão 

denominados pontos do plano hiperbólico. Assim, o plano hiperbólico é 

o conjunto de todos os pontos interiores a essa circunferência que é 

chamada de horizonte. 

As retas deste modelo são arcos de círculos perpendiculares 

à fronteira do círculo. O que se denomina por reta hiperbólica é muitas 

vezes representado por geodésicas. Uma geodésica é uma linha de uma 
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superfície que determina a menor distância entre dois pontos dessa 

mesma superfície. Num plano euclidiano, por exemplo, esta distância é 

o  segmento.  Nas regiões curvas como no  disco de  Poincaré  ou  no 

pseudo-esfera, um ponto é ligado ao outro, por meio de uma geodésica. 

Os ângulos do plano hiperbólico correspondem aos ângulos euclidianos, 

são  medidos  como no  plano  euclidiano.  Eles  são,  por  definição,  a 

medida  do  menor  ângulo  formado  pelas  semi-retas  euclidianas 

tangente aos arcos. 

O quadro elaborado por Cabariti (2004, p. 61) possibilita um 

melhor entendimento dos principais objetos do plano hiperbólico. 

OBJETO HIPERBÓLICO INTERPRETAÇÃO EUCLIDIANA
Plano Interior de uma circunferência euclidiana 

(esta circunferência é chamada horizonte)
Ponto Ponto interior ao horizonte
Reta Diâmetro do horizonte e arcos de 

circunferência ortogonais ao horizonte.
Fonte: Cabariti (2004)

Na gravura de Escher, feita em 1959, pode-se observar as 

geodésicas que formam triângulos e quadriláteros hiperbólicos, como 

proposto no disco de Poincaré.

Fonte: www.seara.ufc.br

Neste  modelo  de  Geometria  Não-Euclidiana,  mesmo 

aceitando os quatro primeiros postulados de Euclides, muitos conceitos 

são  completamente  diferentes  da  Geometria  Euclidiana.  Nele,  por 

exemplo, não existem figuras semelhantes. Neste caso as dimensões da 

27

http://www.seara.ufc.br/


figura influenciam na medida dos ângulos. A figura a seguir representa 

dois triângulos que não são semelhantes.

A área (A) de um triângulo hiperbólico pode ser calculada 

pela seguinte expressão:

K
A

Ak

)(

.

γβαπ

πγβα

++−=

−=++

O K é uma constante da curvatura, dada por  2

1
r

,  e  as 

medidas  dos  ângulos  do  triângulo  são  γβα ,, ,  em  radianos.  À 

expressão )( γβαπ ++− , chama-se defeito do triângulo, ou seja, o que 

falta para completar 180º.

A  Geometria Hiperbólica  é  a  geometria das  geodésicas 

sobre superfícies de curvatura negativa. Assim, trabalhando com esta 

Geometria é possível perceber elementos diferentes dos apresentados 

na Geometria Euclidiana e estabelecer novas relações com o mundo.

2.3.3 Geometria Esférica 

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) deixou um 

grande legado para a humanidade, quando na tentativa de demonstrar 

o quinto postulado de Euclides introduziu o conceito de espaço com 

mais de três dimensões. Abriu um grande campo para novos estudos, 

criando  um novo  universo geométrico,  que contribuiu  para grandes 
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descobertas,  como  o  caso  de  Einstein  que  só  resolveu problemas 

fundamentais da  Teoria da  Relatividade depois  de  utilizar  conceitos 

desta Geometria.

Loureiro  (ano  desconhecido,  p.48)  destaca  que  para 

“Einstein, o universo é considerado finito e ilimitado tendo o espaço 

uma  curvatura  constante  positiva,  que  corresponde  ao  espaço  de 

Riemann”. Isso prova mais uma vez, que a Geometria Euclidiana não 

pode interpretar todos os elementos da natureza. 

Riemann, para consolidação desta Geometria, interpretou o 

plano como a  superfície  de uma esfera e  uma reta como o  círculo 

máximo de uma esfera ou geodésicas. Riemann desenvolveu um estudo 

desconsiderando que a reta é infinita, mas considerando-a ilimitada. 

 O  quadro  elaborado por  Loureiro  (ano  desconhecido,  p.41) 

possibilita  um melhor entendimento dos principais objetos do  plano 

Rimeniano. 

OBJETO ESFÉRICO INTERPRETAÇÃO EUCLIDIANA
Plano Superfície de uma esfera
Ponto Ponto de uma superfície esférica
Reta Circunferência pertencente a um círculo 

máximo da esfera ou geodésicas.
Fonte: Loureiro (ano desconhecido)

Indo contra o quinto postulado de Euclides e de acordo com 

Coutinho (2001, p. 73), Riemann estabeleceu como um de seus axiomas 

que: 

 “Por um ponto P qualquer, fora de uma reta r, nenhuma reta 

que passa por P é paralela a ela.”

Coutinho (2001, p.73) ressalta que por meio de uma esfera 

e considerando o postulado de Riemann, é possível verificar que:

 Quaisquer duas retas em um plano têm um 

ponto de encontro. 

Observando uma superfície esférica, é 
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possível perceber que duas circunferências máximas ou duas 

geodésicas se interceptam num ponto, como exposto acima.

 Dados dois pontos sobre a esfera, pode-se 

encontrar infinitas retas que passam por 

esses pontos. 

Esses  dois  pontos  da  esfera  são 
chamados de Pólo.

 Duas circunferências máximas que passam 

pelos  Pólos,  interceptam  uma 

circunferência máxima oposta aos Pólos, A 

e A’, formando um ângulo de 90º.

 Veja os pontos B e C figura ao lado.

 O ângulo sobre a esfera é chamado de 

ângulo esférico. 

A  intersecção  de  duas 

geodésicas/circunferências  máximas,  formam 

ângulos.  A  medida  dos  ângulos  obtém-se pelas 

tangentes e as geodésicas que passam pelo ponto 

de intersecção. Podem ser medidos em graus ou em radianos.

 A  união  de  três  pontos  A,  B  e  C  não 

pertencentes  a  uma  mesma  circunferência 

máxima, forma um triângulo esférico.

Nesta  Geometria  a  soma  dos  ângulos 

internos ( γβα ,, )  de um triângulo  esférico ABC pode 
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variar de 180º a 900º. Se este triângulo ocupar metade da esfera a 

soma dos ângulos internos variam entre:

º540º180 <++< γβα
Se o triângulo ABC ocupar quase toda a área da esfera a 

soma os ângulos internos ( γβα ,, ) variam entre:

º900º540 <++< γβα
Quanto menor a razão entre a área do triângulo e a área 

da esfera a soma dos ângulos será mais próxima de 180º a soma dos 

ângulso internos de um triangulo esférico.

Além  disso,  ao  contrário  de  um  triângulo  euclidiano  é 

possível obter um triângulo esférico com dois ou três 

ângulos retos.

Na  figura  ao  lado,  verifica-se  que  a 

superfície  esférica  foi  dividida  em  triângulos. 

Observe que o ponto A, encontros de geodésicas é o 

vértice de 8 triângulos, portanto cada ângulo mede 

8
360

 = 45º. O ponto B, é o vértice de quatro triângulos, logo a medida 

de cada ângulo é 
4

360
= 90º. O Ponto C é o encontro de seis triângulos 

e a medida de cada ângulo é 
6

360
 = 60º. Pode-se notar que os ângulos 

são  medidos  ou  calculados  da  mesma  forma  que  na  Geometria 

Euclidiana.

Outro  aspecto importante da superfície  esférica é  que a 

área de um triângulo esférico é diretamente proporcional ao excesso

)( γβα ++  da soma dos seus ângulos internos, ou seja, o que excede 

180º. Assim a área de um triângulo esférico pode ser obtida por meio 

de:

K
A

Ak

παβα

πγβα

−++=

+=++

)(

.
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A Geometria Esférica é a Geometria de curvatura positiva, 

permite  desenvolver  atividades  relacionadas  ao  espaço  esférico  e 

comparar ao espaço plano, possibilitando um novo entendimento do 

nosso espaço.

2.3.4 Geometria Projetiva

O homem sempre buscou representar por meio de desenho 

suas idéias e os acontecimentos. Isto é notável desde os tempos das 

cavernas.  Porém somente  por  volta  do  século  XV,  período  do 

Renascimento, os artistas italianos, na tentativa de tornar mais real 

suas  obras,  utilizaram recursos  da  geometria  para  dar  a  idéia  de 

profundidade das figuras e dos espaços que queriam representar. Dessa 

forma, introduziram os primeiros conceitos de uma outra Geometria 

Não-Euclidiana: Ponto de fuga e perspectiva. Ponto de fuga é o ponto de 

convergência das linhas que descrevem a profundidade dos objetos, é a 

direção para onde o objeto segue. A palavra Perspectiva significa “ver 

através de”, que também significa representar o espaço tridimensional 

numa superfície plana. Com esses novos conceitos ocorreu uma grande 

reviravolta na Arte e  na Matemática, culminando no  surgimento da 

Geometria Projetiva.

A Geometria Projetiva difere da Geometria Euclidiana por 

não  ter  preocupações  com  as  dimensões e  as  formas  das  figuras. 

Preocupa-se em representar um objeto tridimensional numa superfície 

bidimensional, com aquilo que se vê e não com aquilo que se mede. 

Enquanto a Geometria Euclidiana possui propriedades táteis e visuais a 

Geometria Projetiva possui apenas propriedades visuais.  Seu aspecto 

fundamental é a projeção. 

Demoraram, porém,  pelo  menos  dois  séculos,  até  que 

Girard Desargues (1591-1661) sistematizasse matematicamente essas 

idéias. Ele desenvolveu um trabalho sobre as cônicas que solidificou o 

trabalho realizado pelos artistas, contribuindo para o reconhecimento 

da Geometria Projetiva como parte da Matemática. Este trabalho não foi 
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reconhecido de imediato, somente quando Jean Victor Poncelet (1788-

1867) o resgatou.

A Geometria Projetiva, também nega o V postulado de 

Euclides, tendo como postulado que:

Seja r uma reta e A um ponto não pertencente a r. Então toda 

reta que incide em A intercepta r.

De  acordo  com  este  postulado,  as  retas  sempre  se 

interceptam.  Observe  a  figura  a  seguir,  as  avenidas  consideradas 

paralelas numa propriedade visual se encontram.

Fonte: Desconhecida

A  perspectiva  é  de  grande  importância,  ela  mostra  os 

objetos como eles são vistos e não como eles realmente são, por isso 

quando se mede uma figura em perspectiva é  comum não obter  a 

medida  de  acordo  com  as  propriedades  da  figura.  Ou  seja,  ao 

representar  num  plano  euclidiano,  objetos  tridimensionais,  ocorrem 

distorções tanto nos ângulos quanto nas dimensões, porque a finalidade 

é visual.

Com relação às Artes, após a formalização da Geometria 

projetiva, houve grandes mudanças. Afinal muitas obras anteriores a 
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essa  época  não  possibilitavam  a  visualização  correta  do  objeto 

representado.

Leonardo  da  Vinci,  pintor  renascentista, também utilizou 

técnicas matemáticas em suas obras. As duas figuras a seguir mostram 

o ponto de fuga que está na cabeça do Cristo no quadro da Santa Ceia.

 

Ele e outros pintores da época também desenvolveram 

fórmulas para calcular a  relação  entre  a 

distância  do  olho  ao objeto, e  seu  tamanho 

na tela a ser pintada.
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Existem vários tipos de perspectiva que se baseiam em 

diferentes tipos de projeções. A projeção é uma operação gráfica que 

estabelece determinadas ligações entre uma figura do espaço e a sua 

representação no plano.  Os diferentes tipos de projeções são:

A  Projeção  Cônica  é  usada  na  Perspectiva  Cônica,  a 

Projeção  Cilíndrica  Oblíqua  é  utilizada  no  traçado  da  Perspectiva 
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Projeção Cônica: Os 

raios projetantes partem 

de um único ponto.

Projeção Cônica Ortogonal: 
Os raios projetantes, partem 
do infinito, oblíquos ao plano 
de projeção.

Projeção Cilíndrica Oblíqua: Os 
raios projetantes partem do infinito, 
perpendicular ao plano de projeção.



Cavaleira e a Projeção Cilíndrica Ortogonal é utilizada no traçado da 

Perspectiva Isométrica.

A Perspectiva Cônica pode ser representada de três modos, 

com o ponto de fuga no nível, como a figura a seguir ou com o ponto de 

fuga acima ou  abaixo  da linha do horizonte, no nível  dos olhos do 

observador.

As medidas dos três eixos, na Perspectiva Isométrica, são 

feitas na mesma escala.

Na  perspectiva  cavaleira o  objeto  é  representado  com 

uma face frontal em verdadeira grandeza e há apenas uma direção para 

a representação da profundidade a qual é reduzida na metade.
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O quadro a seguir representa uma síntese do sistema de 

representação  de  uma  figura.  Nele,  está  o  cubo  representado 

graficamente utilizando três tipos de projeção. 

CUBO PROJEÇÃO
Cônica

Cônica

O Cubo é representado como 
é  visto  pelos  nossos  olhos. 
Utiliza-se a linha do horizonte 
(LH) e os pontos de fuga (PF).

Cavaleira

Cilíndrica Oblíqua

Nesta  perspectiva  uma  das 
faces  deve  ser  representada 
de frente (frontal) e as outras 
faces obliquamente.

Isométrica
Cilíndrica Ortogonal

O  cubo  está  na  perspectiva 
isométrica. Todas as faces são 
paralelas entre si. Representa-
se  a  figura  como  ela  é  na 
realidade.  Utiliza-se  o  eixo 
isométrico.
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Com  o  reconhecimento  da  Geometria  Projetiva,  na 

Matemática, muitos problemas euclidianos puderam ser resolvidos de 

maneira concisa e sofisticados.

2.3.5 Geometria Fractal

A Geometria Euclidiana é apresentada, frequentemente, 

de  uma  forma  não  natural,  não  permitindo  descrever  as  formas 

encontradas na Natureza, como as nuvens, as montanhas, os litorais, as 

cascas e folhas das árvores. Algumas formas encontradas na Natureza 

são irregulares, fragmentadas, com reentrâncias e saliências e, além 

disso, tem um alto e diferente grau de complexidade, como o número 

de escalas de comprimento além de muita beleza. A percepção de tais 

formas levou matemáticos, como Mandelbrot (1924), a estudá-las sob 

os aspectos que Euclides não alcançou, tomando-se, assim, um estudo 

das “formas sem formas” chamada de Geometria Fractal.

Foi Benoit Mandelbrot quem concebeu 

e desenvolveu a Geometria dos Fractais, chamada 

também de Geometria da Natureza. Além disso, ele 

implementou  o  seu  uso  num  diverso  número  de 

aplicações,  como  no  cinema,  na  economia  e  na 

construção  civil.  A  figura  ao  lado  representa  um 

fractal, conhecido como fractal de Mandelbrot.

Barbosa (2002)  salienta que  existem várias  definições 

para um fractal, neste estudo adota-se que um fractal é um objeto que 

não perde a sua definição formal à medida que é ampliado, mantendo-

se a sua estrutura idêntica à original. 

As  principais  características dos  fractais  são:  a  auto-

similaridade, complexidade infinita e a sua dimensão fracionária.

A  auto-similaridade é  a  simetria através das escalas. 

Cada pequena porção do fractal  poder  ser 

vista  como  uma  réplica de  todo  o  fractal 
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numa escala menor.  Esta propriedade pode ser  vista,  por  exemplo, 

notipo de Brócolis a seguir. 

A  complexidade  infinita  está  relacionada  ao  processo 

gerador dos fractais que pode possuir um número infinito de interações. 

A  dimensão  dos  fractais,  ao  contrário  da  Geometria 

Euclidiana, não é necessariamente uma quantidade inteira, pode ser 

uma quantidade fracionária. A dimensão de um fractal também está 

relacionada ao grau de irregularidade.

O quadro a seguir apresenta algumas características que 

diferem a Geometria Euclidiana da Geometria Fractal.

Fonte: Sanches (2005)

A seguir tem-se algumas imagens que são representações 

de fractais.

Geometria Euclidiana Geometria Fractal
Teoria tradicional (de + de 2.000 anos 

atrás)
Teoria moderna (+/-30 anos atrás)

Baseada em escala e tamanho Não está baseado em escala ou 
tamanho

Descreve objetos feitos pelo homem Descreve objetos da natureza
Usa fórmulas algébricas simples Usa algoritmos pra criar fractais
Trabalha com dimensão inteira Trabalha com Dimensão 

fracionária e inteira.

39

Triângulo de Curva ou Ilha de Koch



Existem fractais que são gerados por sistemas dinâmicos, 

como o  fractal de  Mandelbrot,  apresentado  anteriormente, que não 

serão contemplados neste estudo. 

Para  que  o  estudante  construa  conhecimentos  é 

necessário  que  as  atividades  sejam  desenvolvidas  por  meio  de 

metodologias  adequadas.  Neste  estudo  pretende-se  abordar  as 

atividades por meio da Investigação Matemática.

2.4 INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA

A  Investigação  Matemática  tem  sido  apontada  por 

diversos  pesquisadores,  como  uma  metodologia  que  favorece  uma 

melhor  compreensão  da  matemática.  Para  Ponte  (2006,  p.13) 

“investigar é buscar, procurar o que não se sabe”. O principal objetivo 

da Investigação Matemática é encontrar regularidades, refletir sobre as 

questões,  justificá-las e  testá-las, generalizando os conteúdos. Ponte 

(2006)  ressalta,  ainda,  “que  investigar  é  descobrir  relações  entre 

objetos  matemáticos  conhecidos  ou  desconhecidos,  procurando 

identificar as respectivas propriedades”.

 Uma investigação matemática desenvolve-se em torno 

de um ou mais problemas. Tem como primeiro passo identificar com 

clareza o problema. Segundo Ponte (apud Stewart, 1995, p.17) “Um 

bom problema é aquele cuja solução, em vez de simplesmente conduzir 

a um beco sem saída, abre horizontes inteiramente novos”.

Quando  se  desenvolve  um  trabalho  voltado  para  a 

investigação  numa  aula  de  matemática,  ao  deparar-se  com  um 
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problema,  é  natural  buscar  a  solução,  tentar  resolvê-lo,  mas  na 

metodologia  da  Investigação  Matemática,  entende-se  que,  mesmo 

quando não se conclui a sua resolução, ou seja, um resultado final, o 

caminho  percorrido  pode  proporcionar  vários  conhecimentos 

matemáticos e isso é de grande valia para à aprendizagem.

Essa  tendência  da  Educação Matemática  deve levar  o 

estudante  a  investigar  e  descobrir  vários  caminhos  para  uma 

determinada solução, mas é importante que o  professor tenha uma 

postura  de  investigador  e  que  possibilite  o  desenvolvimento  da 

investigação,  contribuindo  com  seus  questionamentos  e 

direcionamentos.   Além  disso,  o  professor  deve  promover  o 

envolvimento dos alunos nas tarefas,  criando um ambiente em que 

todos se sintam a vontade para interagir com os colegas e com o objeto 

de  estudo,  além de  apresentar  suas  idéias  e  questionar as  idéias 

apresentadas pelos demais. Isso requer uma nova maneira de organizar 

uma aula.

Sabe-se que o envolvimento do estudante numa tarefa é 

condição fundamental para sua aprendizagem. O aluno aprende quando 

mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir um 

determinado objetivo. Nesse sentido atividades desenvolvidas por meio 

da  Investigação  Matemática  tende  a  favorecer  o  envolvimento  do 

estudante e assim sua aprendizagem. (PONTE, 2006, p.23).

O  processo  investigativo,  em  que  os  estudantes  se 

envolvem durante a fase da realização da tarefa, compreende diversas 

etapas fundamentais. Primeiramente, tentam compreender a situação 

proposta,  organizar  os  dados  e  formular  questões.  Depois,  fazem 

conjecturas, procuram testá-las e, em alguns casos, demonstrá-las.

O  quadro  abaixo  apresentado  por  Ponte  (2006,  p.21) 

destaca  fases  importantes  na  realização  de  uma  Investigação 

Matemática.

Exploração  e  formulação 
de questões 

 Reconhecer  uma  situação 
problemática

 Explorar  a  situação 
problemática

 Formular questões 

41



Conjecturas  Organizar dados
 Formular conjecturas

Testes e reformulação  Realizar testes
 Refinar uma conjectura

Justificação e avaliação  Justificar uma conjectura
 Avaliar  o  raciocínio  ou  o 

resultado do raciocínio. 

Ponte  (2006,  p.21),  ainda  destaca  a  importância  da 

interação que deve ocorrer entre os estudantes e o professor durante o 

processo  de  investigação  para  a  divulgação  e  a  confirmação  dos 

resultados obtidos. 

Numa  Investigação  Matemática  é  possibilitado  ao 

estudante agir como um matemático, não apenas porque é solicitado a 

propor questões,  mas, principalmente, porque formula  conjecturas a 

respeito do que está investigando, assim ele faz matemática. 

Sabe-se que a informática quando utilizada como recurso 

pedagógico, pode contribuir com a Investigação Matemática, auxiliar na 

percepção de regularidades, na exploração de hipóteses, no teste de 

conjecturas,  e  nas  generalizações.  Neste  estudo  pretende-se 

desenvolver atividades apoiadas neste recurso.

2.5 Informática Aplicada ao Ensino de Geometria

Os  computadores  estão  cada  vez  mais  presentes  no 

cotidiano das pessoas. Sua presença cultural aumenta a cada dia e, 

com a sua chegada nas escolas, é necessário refletir sobre o que essa 

tecnologia,  considerada  por  vários  pesquisadores  um  recurso 

pedagógico, pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem. 

Pesquisadores como Gravina (1998) destaca que quando o computador 

é utilizado no desenvolvimento de atividades que permite ao estudante 

representar  idéias,  conjecturar,  compararem  resultados,  refletir  e 

resolver  problemas  pode  favorecer  o  processo  de  construção  do 

conhecimento.

Segundo Borba e Penteado (2003, p. 16): “A função da 
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escola já  não é mais unicamente a  de ensinar,  mas sim, ensinar a 

aprender, escolher, organizar-se e ser capaz de lidar cada vez mais com 

a diversidade e preparar o cidadão para viver em sociedade”.

As  discussões  sobre  informática  educativa  e  suas 

implicações  no  processo  educativo  são  questões  que  devem  ser 

discutidas nos currículos escolares.

O acesso à informática deve ser visto como um direito e, 
portanto, nas escolas públicas e particulares o estudante 
deve poder  usufruir  de  uma educação  que no momento 
atual  inclua,  no mínimo, uma ‘alfabetização tecnológica’. 
Tal  alfabetização  deve  ser  vista  não como um Curso  de 
Informática, mas, sim, como um aprender a ler essa nova 
mídia (BORBA, PENTEADO, 2003, p.17).

Faz-se  necessário,  portanto,  compreender  que  o 

computador deve estar inserido em atividades essenciais, tais como, o 

aprender a ler e escrever. 

Com as potencialidades que vários softwares apresentam 

como o de visualizar propriedades de forma dinâmica e interativa das 

construções realizadas, tem-se uma nova perspectiva para o ensino de 

Geometrias  Não-  Euclidianas.  Entre  os  softwares,  neste  trabalho 

destaca-se o Geogebra.

2.5.1 – Software Geogebra

O  Geogebra  é  um  software  de  matemática  dinâmica, 

gratuito e disponível na internet, que pode ser utilizado para realização 

de atividades no Ensino Fundamental, Médio e Superior. Este software 

possibilita desenvolver atividade de geometria e álgebra. Com relação à 

Geometria,  o  Geogebra,  permite  realizar  construções  com  pontos, 

vetores,  segmentos,  retas,  seções  cônicas  e  funções.  Além  disso, 

proporciona condições para alterações nas figuras de forma dinâmica 

mantendo suas propriedades.  Na Álgebra, ele permite inserir equações 

e coordenadas, pois tem a habilidade de tratar variáveis como as de 

funções oferecendo comandos como raízes.

 A  característica  importante  do  Geogebra  são  as  duas 

janelas: geométrica e algébrica. Possibilita verificar que uma expressão 
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na janela algébrica corresponde a um objeto na janela geométrica e 

vice-versa. 

 

A  barra  de  ferramentas do  Geogebra possui  9  botões. 

Cada  botão  possui  várias  ferramentas. Para  poder  visualizar  essas 

ferramentas, basta clicar na parte inferior do ícone, que o programa 

abre as opções de cada janela, como as figuras apresentadas a seguir.

Pode-se observar que cada janela possui uma imagem que 

contribui para lembrar as suas funções. 

O Geogebra tem uma interface de fácil acesso e não requer 

conhecimentos prévios de informática, o estudante é quem determina o 

que vai ser executado na tela.
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2.6 Material Didático Manipulável 

Lorenzato (2006, p.  18),  define material  didático  como 

qualquer instrumento útil ao processo de ensino e aprendizagem, ou 

seja, como um meio auxiliar de ensino que pode ajudar os alunos a 

apropriarem-se, compreenderem ou construírem conceitos. Sabe-se que 

o material manipulável por si só não garante um ensino de qualidade 

nem uma aprendizagem significativa, isto é, ele não pode substituir um 

professor provido de objetivos e de metodologias adequadas. 

Os materiais didáticos possuem muitas potencialidades, 

como a manipulação, a observação e as descobertas durante a sua 

utilização  que  podem favorecer  questionamentos  contribuindo  para 

posteriores generalizações. A ênfase, porém, não deve estar nos objetos 

e sim sobre as operações que são realizadas com eles.

Segundo  Cavalcanti  et  al,  destacam  alguns  pontos 

positivos e negativos para o uso dos Materiais Manipuláveis: 

Pontos Positivos Pontos Negativos
 Participação  ativa  do  aluno  na 

construção  do  seu  próprio 
conhecimento;

 Momentos de exploração do material;

 Motivação  para  concretização  da 
aprendizagem; 

 Aquisição  de  uma  maior  confiança 
em expressar e elaborar argumentos 
pertinentes à ação;

 Favorece a capacidade de raciocinar 
e  justificar  seus  pensamentos  para 
solução de problemas;

 Geração  de  reflexões  acerca  das 
noções matemáticas;

 Desenvolvimento  de  estratégias  de 
resolução de problemas

 Utilização imprópria, tornando-se um 
“apêndice” em sala de aula;

 Restrição  de  um  ensino  apenas  no 
nível sensitivo;

 Distância  entre  o  material  e  as 
relações matemáticas existentes;

 Geração  de  conexões  ao  acaso 
(dificuldade  de  relacionar  as 
interações com os materiais com as 
estruturas existentes)

 Aumento  no  tempo  didático  em 
atividades  sacrificando  outros 
conteúdos.

 Disponibilidade  de  material  que 
possam  subsidiar  essa  prática  do 
docente(dificuldades  na  elaboração 
/construção de materiais).

Na literatura encontram-se inúmeras atividades de ensino 
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que valorizam a aprendizagem por meio dos sentidos, Lorenzato (2006, 

p.4) ressalta que “Piaget deixou claro que o conhecimento se dá pela 

ação  refletida sobre  o  objeto”.  Outros  pesquisadores  também,  têm 

apontado o uso de materiais manipuláveis como experiências reais que 

podem contribuir para que o estudante construa seu raciocínio.

O uso do material didático manipulável pode desmistificar 

o entendimento que muitos estudantes têm a respeito da matemática, 

como “bicho papão”, pois por meio dele além das contribuições para 

abstrações e generalizações, pode-se compreender a importância e a 

beleza da matemática. 
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CAPÍTULO III

CONSIDERAÇOES METODOLÓGICAS E ESTRATÉGIAS DE 

AÇÃO

3. Introdução 

O  propósito  deste  capítulo  é  apresentar  atividades  que 

relacionam as diferentes Geometrias Não-Euclidianas com a Geometria 

Euclidiana,  as  quais  serão  desenvolvidas  durante  a  Intervenção 

Pedagógica; os sujeitos envolvidos e os procedimentos metodológicos 

que serão utilizados para desenvolvimento dessas atividades. 

3.1 Metodologia

Reconhecendo  a  dimensão  dos  conteúdos  destas 

Geometrias  serão  aplicadas  atividades  somente  das  Geometrias 

Topológicas, Hiperbólicas e Esféricas. As atividades apresentadas neste 

trabalho fazem parte do Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, 

que será realizado com alunos do Ensino Médio, no CEEBJA - Centro 

Estadual  de  Educação Básica  de Jovens  e  Adultos, Professora  Linda 

Aeko, de Apucarana.

Apesar de entender que as Geometrias Não-Euclidianas 

devem ser contempladas numa proposta metodológica, como apontada 

nas  DCEs  de  Matemática,  articuladas  com  outros  conteúdos,  as 

atividades deste projeto, serão propostas em forma de oficinas devido 

ao prazo que o  PDE disponibiliza.  Será combinado com o professor 

regente da turma, dia e horário de modo que não cause prejuízos ao 
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seu planejamento.

Para melhor interação entre os conteúdos e os sujeitos da 

pesquisa, as atividades serão desenvolvidas em grupo de dois ou três 

alunos. Além disso, serão utilizados Materiais Manipuláveis e o Software 

Geogebra. 

Inicialmente  serão  apresentados  os  5  postulados  de 

Euclides e explorados alguns conceitos da Geometria Euclidiana com a 

finalidade de que os alunos tenham ferramentas que contribuam para a 

melhor compreensão e comparação entre os conceitos das Geometrias. 

Em seguida serão desenvolvidas as atividades das Geometrias Não-

Euclidianas articuladas com a Geometria Euclidiana.

A  Investigação Matemática  será  a  metodologia  sugerida 

para a aplicação deste trabalho. Entende-se que o principal objetivo da 

investigação matemática é  encontrar regularidades,  refletir sobre as 

questões,  justificá-las e  testá-las, generalizando os conteúdos. Ponte 

(2006)  ressalta  “que  investigar  é  descobrir  relações  entre  objetos 

matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as 

respectivas propriedades”. Assim, as atividades deverão ser realizadas 

nesta perspectiva.

A seguir apresentam-se sugestões de atividades de cada 

Geometria  Não-Euclidiana,  das  quais  as  referentes  às Geometrias 

Topológicas, Hiperbólicas e  Esféricas  serão utilizadas na Intervenção 

Pedagógica.

3.2 Geometria Topológica 

ATIVIDADE 1 - Comparando conceitos1 

Considere as seguintes questões:

1) Qual é o comprimento e a largura desta sala de aula?

2) Qual o ângulo feito por duas paredes?

3) Qual área desta sala?

4) Qual à distância do centro da cidade à sua casa?

1 Atividade adaptada de Carloman Carlos Borges
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5) Aonde vamos no feriado?

6) Você é vizinho de Bruno?

7) Maria derramou o café fora da xícara?

8) O móvel já está dentro da sala?

9)  Qual a divisa entre Paraná e Santa Catarina?

10) A janela está aberta ou fechada?

a) Tente responder todas as questões no seu caderno.

b) Quais questões podem ser agrupadas por conceitos comuns?

c) Compare os conceitos envolvidos nas quatro primeiras perguntas 

com as demais?

d) Qual “parte da Matemática” que permite responder ao primeiro 

grupo de questões? E o segundo?

Nesta  atividade,  serão  introduzidos  os  conceitos  da 

Topologia, comparando-os aos da Geometria Euclidiana. Observando as 

quatro  primeiras  questões,  nota-se  que  elas  estão  relacionadas  à 

quantidade do objeto, do fenômeno etc, enquanto que as demais se 

relacionam com a  qualidade.  Neste caso, o primeiro grupo envolve 

conceitos  da  Geometria  Euclidiana  e  o  segundo  da  Geometria 

Topológica, conceitos esses que serão generalizados.

ATIVIDADE 2 - Brincadeira Topológica com as Letras do Alfabeto2

Considere as nossas conhecidas letras:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z.

Suponha que elas sejam elásticas e possíveis de serem deformadas. 

a) As letras T e Y são topologicamente equivalentes? Ou seja, podem-se 

transformar uma na outra sem rompimentos?

Para transformar o Y no T, basta fazer descer os dois “braços” oblíquos. 

E para transformar o T no Y?

b) Existem outras letras equivalentes a T e Y? Quais?

2 Atividade adaptada de Carloman Carlos Borges

49



c)  Forme  grupo  com  as  letras  do  alfabeto  de  modo  que  sejam 

topologicamente equivalentes.

d)  Compare  e  justifique  letras  que  não  são  topologicamente 

equivalentes entre si.

Esta atividade será realizada utilizando massa de modelar 

para construir o formato de algumas letras do alfabeto, de modo que os 

alunos possam transformar uma nas outras. Em seguida será proposto 

que se observe as demais letras, não construídas com a massa, e faça o 

agrupamento  pelas  características topológicas.   Nesta  atividade  os 

alunos deverão observar que nas transformações é preciso respeitar 

algumas condições: 

 Transformar uma na outra sem romper partes;

 Não coincidir dois pontos distintos, ou seja, sem dobrar 

uma parte em cima da outra.

 ATIVIDADE 3 - Faixa de Moebius 

Analisando objetos geométricos nota-se que alguns deles 

tem duas ou mais dimensões. Um exemplo disso é o retângulo que é 

uma figura de duas dimensões, outro exemplo é a folha de papel sulfite 

que  tem  três  dimensões.  Existe  algum  objeto  que  tem  só  uma 

dimensão? Vamos conferir...

1) Tome uma folha de papel na forma retangular. Para essa atividade 

vamos desprezar a espessura do papel.

2) Recorte uma fita retangular de mais ou menos 6 cm. 

3) Marque os quatro cantos do papel (A, B, C e D).

4) Faça uma torção de 180º em uma de suas dimensões e cole as 

extremidades (A com C e B com D).
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 Esta faixa é chamada de Faixa de Moebius. Pelo fato que o 

matemático Augustus Möbius quem a construiu pela primeira vez. 

Após analisá-la responda as questões a seguir:

a)  Passe  o  lápis  numa  face  pela  fita  toda.  O  que  acontece? Que 

conclusão se pode tirar?

b) Quantos lados a fita tem?

c) Faça um corte longitudinal de ½ da faixa. O que aconteceu? E se fizer 

outro corte o que acontecerá? 

d) Corte-a novamente numa distância de um 3
1  da margem do papel. 

O que acontece?

e)  Se  colar uma faixa sem torcer  o  180º o  que vai  obter? Qual  a 

diferença entre essa figura e a faixa de Moebius?

f) Generalize

Nessa atividade os alunos terão a oportunidade de perceber 

que a  faixa no primeiro  momento tem uma só superfície  e  número 

ímpar de torções, além disso, poderão perceber que os cortes podem 

determinam superfícies diferentes etc.

ATIVIDADE 4 – Relação entre regiões, pontos e segmentos 

(curvas)

Observe as figuras A, B e C.
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Preencha a tabela abaixo com a quantidade de pontos, de 

regiões e de segmentos de cada figura. Para realização dessa atividade 

vamos chamar a distância de um ponto até o outro, embora sendo 

curva, de segmento.

Figuras Ponto

s

Regiõe

s

Segment

os
A
B
C

a) Escreva uma relação matemática  válida  para as  figuras  A,  B,  C 

utilizando  apenas  algumas  das  quatro  operações de  modo  que 

contemple pontos, regiões e segmentos.

b) Investigue o nome desta relação matemática.

Com essa atividade os  alunos  poderão descobrir que  a 

relação matemática válida para as figuras é a Relação de Euler. Neste 

momento,  poderá  ser  inserido  novas  atividades  de  Geometria 

Euclidiana  para  que  sejam  feitas  comparações entre  os  conceitos 

presentes em cada Geometria.

ATIVIDADE 5 – Semelhança de Figuras

Observe as figuras A e B.

a) O que há de diferente entre elas?

b) O que há em comum entre elas? 

c) A relação de Euler,  2=+− FAV ,  é válida para cada uma 

delas?

d) Apresente as conclusões.
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O  tamanho  e  a  forma  das  figuras  não  são  propriedades 

topológicas. Observa-se que ambas podem ser transformadas uma na 

outra. Tanto o quadrado como flor (pentagrama) divide o plano em duas 

regiões, a interna e a externa. É possível percorrer a região interna de 

ambas sem ter que passar por regiões externas. Os pontos (vértices) 

que são vizinhos com a deformação permanecem vizinhos. Além disso, 

ambas  possuem o  contorno  da  figura  que  pode  ser  chamado  de 

fronteira.

ATIVIDADE 6 - Ponte da Alemanha

No século XVIII havia na cidade de Königsberg, Alemanha, 

um conjunto de sete pontes que conectavam duas  ilhas entre  si  e 

cruzavam o Rio Pregel.

Os  moradores  de  Köenigsberg,  que  hoje  é  chamada  de 

Kaliningrad e é uma cidade  da Rússia, levantaram a seguinte questão: 

Seria possível passear por toda a cidade cruzando  apenas uma vez 

cada uma das sete pontes?
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a) Observe a  figura a  seguir  que melhor  evidencia  a  situação e 

experimente traçar uma rota de modo que esta passe por todas 

as regiões cruzando apenas uma vez cada ponte.

Fonte: Borges (2005)

b) Seria possível passear por toda cidade passando uma só vez por 

cada ponte? Verifique e justifique sua resposta.

Para resolver problemas desse tipo é preciso verificar os 

dois teoremas da Teoria dos Grafos, que definem quando um grafo é 

euleriano ou não.  E verifique as condições para que situações como 

essa seja atravessável ou não.

ATIVIDADE 7 - Aldeia dos índios3

Era  uma  vez  uma  ilha  isolada.  Nela  havia  três  tribos 

indígenas, cada uma delas distribuídas em duas aldeias, como mostra o 

mapa a seguir. 

Esses índios eram extremamente ferozes e  violentos. Se 

3 Adaptado do livro de POLYA, G. A Arte de Resolver Problemas. 
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dois índios de tribos diferentes, por acaso se encontravam, acabavam 

brigando até um liquidar o outro. Por causa desse sério problema, os 

chefes das três tribos reuniram-se na tentativa de encontrar alguma 

solução. 

Eles pensaram em construir  três trilhas, cada uma delas 

ligando as duas aldeias da mesma tribo, sem que duas quaisquer delas 

se cruzassem. Assim, cada índio andaria apenas pela sua respectiva 

trilha,  eliminando  desse  modo  a  possibilidade  de  índios  de  tribos 

diferentes  se  encontrarem.  Se  você  fosse  um  dos  caciques,  como 

resolveria o problema?

Para resolver este problema os alunos estarão envolvidos 

com  os  conceitos de  interior,  vizinhos,  divisa  e  outros.  Alem disso 

poderão verificar se neste caso se tem um grafo eureliano ou não.

3.2.1 Algumas considerações 

Com  a  realização dessas  atividades  os  alunos  poderão 

perceber  regularidades quando  ocorrem transformações nas  figuras. 

Poderão  fazer  conjecturas  e  generalizações  entre  as  Geometrias 

Topologia e Euclidiana

O quadro a seguir possibilita uma melhor compreensão na 

justificativa do o fato de que a Topologia não é considerada um ramo da 

Geometria Euclidiana.

Propriedades relativas às diferenças entre as Geometrias 

Topológica e Euclidiana

Propriedades topologia euclidiana

Interiores e exteriores conserva conserva

Ordem dos pontos 
sobre uma reta

conserva conserva

Linhas retas modifica conserva

Convexidade modifica conserva

Paralelismo modifica conserva

Razão entre distâncias 
sobre retas paralelas

modifica conserva
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Razão entre distâncias 
sobre retas quaisquer

modifica conserva

Ângulos modifica conserva

Distâncias modifica conserva

Posições modifica modifica

Fonte: Dienes, Z. P., & Golding, E. W

 3.3 Geometria Hiperbólica 

Para  o  desenvolvimento  das  atividades  de  Geometria 

Hiperbólica, pretende-se utilizar o software Geogebra e alguns materiais 

manipuláveis como a corneta de brinquedo. Inicialmente será realizada 

uma aula  para a  familiarização das ferramentas do  software.  Serão 

construídos no Geogebra algumas macros que auxiliarão a construção 

de  geodésicas.  As  atividades  serão  desenvolvidas  de  modo  que 

possibilitem ao aluno construir conceitos tanto da Geometria Euclidiana, 

quanto da Geometria Hiperbólica.

Entre  as  macros  que  serão  propostas,  destacam-se  as 

seguintes:

 Construir uma reta perpendicular a uma reta hiperbólica 

dada por um ponto dado;

 Construir um segmento hiperbólico por um ponto dado;

 Construir o  ponto médio  de um segmento hiperbólico 

dado;

 Calcular a distância hiperbólica entre dois pontos dados.

ATIVIDADE 1 - Triângulos na Geometria Euclidiana

Esta  atividade  será  realizada  por  meio  do  software 

Geogebra.

a) Construa um triângulo ABC qualquer.

b) Meça os ângulos.

c) Usando o Campo de Entrada, some os seus ângulos internos.
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d) Qual o resultado?

e) Movimente os vértices do triângulo, de modo que aumente e 

depois diminua o tamanho do triângulo, o resultado se altera?

f) Que conclusão se pode tirar?

g)  A  partir da  medida de  dois  ângulos  internos do  triângulo  é 

possível determinar o terceiro? Como?

g) Generalize.

Nesta  atividade,  com  os  movimentos  da  figura  que  o 

software possibilita, espera-se que os alunos generalizem que a soma 

dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180º e que não depende 

do tamanho do triângulo.

ATIVIDADE 2 - Triângulos na Geometria Hiperbólica

Para realização desta atividade os alunos deverão utilizar a 

macros, construídas anteriormente no Geogebra.

a) Construa um triângulo na geometria hiperbólico ABC qualquer.

b) Meça os ângulos.

c) Usando o Campo de Entrada, some os seus ângulos internos.

d) Qual o resultado?

e) Movimente os vértices do triângulo, de modo que ele aumente e 

depois diminua. O resultado da soma dos ângulos se alteram?

f) Que conclusão se pode tirar?

g) Compare os resultados desta atividade com os da atividade 1.

h)  É  possível  determinar  o  terceiro  ângulo  deste  triangulo 

conhecendo os outros dois? Justifique.

i) Generalize

Nesta  atividade,  com  os  movimentos  da  figura  que  o 

software possibilita, espera-se, que os alunos generalizem que a soma 

dos ângulos internos de qualquer triângulo hiperbólico é sempre menor 

que  180º  e  que  o  resultado dessa soma depende do  tamanho  do 

triângulo.
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ATIVIDADE 3: Comparando Teoremas da Geometria Euclidiana 

com os da Geometria Hiperbólica.

Abaixo  estão  expostos  alguns  teoremas  da  Geometria 

Euclidiana, utilizando as ferramentas (macros) do Geogebra, verifique 

quais  deles  são  válidos  na  Geometria  Hiperbólica.  Justifique  sua 

resposta.

a) A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º.

b) Em um triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes.

c) Os ângulos internos de um triângulo eqüilátero medem 60º.

d) Teorema de Pitágoras: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado 

da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas 

dos catetos.

e) Pode-se inscrever uma circunferência em qualquer triângulo dada.

Com essa atividade espera-se que os alunos percebam que 

os  teoremas  da  Geometria  Euclidiana  válidos  para  a  Geometria 

Hiperbólica não depende do quinto postulado de Euclides, ou seja, não 

dependem de paralelas.

ATIVIDADE 4: Construção de Quadriláteros

 Esta  atividade  será  realizada  por  meio  do  software 

Geogebra e será considerado quadrilátero figura com duas diagonais 

internas

a) Construa um círculo e inscreva nele um polígono de quatro lados.

b) Construa outro círculo e por meio das geodésicas construa um 

quadrilátero hiperbólico.

c) Meça os ângulos das duas figuras.

d) Qual o resultado?

e) Movimente cada figura e verifique o que acontece com a soma 

dos ângulos.

f) Generalize.
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Nesta atividade o aluno deverá perceber mais uma vez a 

diferença  entre  as  duas  geometrias,  que  a  soma  dos  ângulos 

internos de um quadrilátero na Geometria Hiperbólica é diferente de 

360º  como  na  Geometria  Euclidiana.  Será  observado  que  as 

diagonais  de  um  quadrilátero  deverão  encontrar-se  num  ponto 

médio,  caso contrário, não se  trata  de  um quadrilátero,  pois  os 

segmentos podem se cruzar.

3.3.1 Algumas considerações 

Com a  realização dessas atividades,  os  alunos  poderão 

perceber  regularidades quando ocorrem transformações nas figuras. 

Poderão  fazer  conjecturas  e  generalizações  entre  as  Geometrias 

Hiperbólica e Euclidiana. O quadro a seguir apresenta a comparação 

entre alguns conceitos destas Geometrias.

GEOMETRIAS EUCLIDIANAS GEOMETRIA HIPERBÓLICA
Por um ponto dado podemos traçar 
somente  uma  paralela  a  uma  reta 
dada.

Por um ponto dado podemos traçar 
mais de uma paralela a uma reta 
dada.

A soma dos ângulos internos de um 
triângulo é igual a dois ângulos retos.

A soma dos ângulos internos de um 
triângulo é menor que dois ângulos
retos.

A soma dos ângulos internos de um 
quadrilátero  inscrito  numa 
circunferência é igual a dois ângulos 
retos.

A soma dos ângulos internos de um 
quadrilátero  inscrito  numa 
circunferência  é  menor  que  dois 
ângulos retos.

3.4Geometria Esférica

Para  o  desenvolvimento  das  atividades  de  Geometria 

Esférica, pretende-se utilizar o software Geogebra e alguns materiais 

manipuláveis  como  bolas  de  plásticos,  de  isopor,  balões,  alfinetes, 

barbantes, algumas frutas como laranjas,  melancias e repolhos para 

possibilitar  algumas secções. As  atividades  serão  desenvolvidas  de 

modo  que  o  aluno  construir  possa  construir  conceitos  tanto  da 

Geometria Euclidiana, quanto da Geometria Esférica.
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ATIVIDADE 1: Esfera 

 Se resolvêssemos “fatiar” a esfera, que figura encontraríamos?

  O que seria uma reta na superfície da esfera? 

Para  responder  essas  questões,  serão  disponibilizadas 

algumas laranjas, tomadas como representação de uma esfera, para 

serem  cortadas tanto  no  sentido dos  gomos  quanto  no  sentido 

contrário.  Espera-se  que os  estudantes percebam que é  possível 

obter vários círculos de diversos tamanhos. Será sistematizado o que 

é um círculo máximo, raio e outros conceitos.

Em seguida será proposto para que usem bolas de isopor e 

com o auxilio de alfinetes e barbantes tracem a “reta”, de modo que 

percebam a curva. Será sistematizado o que é uma geodésica. 

ATIVIDADE 2: Paralelismo

Usando a bola de isopor marque um ponto qualquer sobre a 

esfera e responda as questões. 

a) Quantos círculos máximos podem-se traçar passando por esse 

ponto?

b) Nesta superfície esférica seria possível traçar retas concorrentes? 

Verifique.

c) Na superfície esférica existem retas paralelas? Verifique com o uso 

da esfera de isopor.

d) Desenhe no caderno a representação de uma reta e um ponto fora 

dela. Quantas retas paralelas podem-se passar por este ponto? 

Justifique.

Espera-se que, nesta atividade, os  estudantes percebam 

que  na Geometria Euclidiana duas retas são paralelas se estão num 

mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum. Espera-se 

também, que  percebam  que  na  Geometria Esférica todas  as  retas 
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concorrentes interceptam as demais retas e que não é possível traçar 

nenhuma reta paralela como na Geometria Euclidiana, que não existem 

retas  paralelas  nesta  Geometria.  A  esfera  de  isopor  será  um 

instrumento que auxiliara o aluno realizar abstrações. 

ATIVIDADE 3: O Urso4

Um urso saiu de sua casa e caminhou 100 km 

ao sul. Depois virou ao oeste e caminhou por 100 km. 

Então virou novamente e caminhou 100 km ao Norte. Qual 

não foi a sua surpresa quando percebeu que voltara 

novamente para a sua casa. Responda, qual é a cor do 

urso?

a) Esboce no caderno a viagem do Urso.

b) Como é possível ele chegar ao mesmo lugar após uma caminhada 

como a descrita acima?

c) Esboce numa superfície esférica (bola) a viagem do Urso.

Nesta atividade, espera-se que os alunos percebam que na 

Geometria Euclidiana plana,  não é  possível o  Urso chegar em casa 

seguindo  a  caminhada  descrita, mas  que  isso  só  é  possível  numa 

superfície esférica. 

ATIVIDADE 4: Ângulos

Construa  duas  circunferências  máximas  num  balão. 

Observem a intersecção das mesmas. 

a) Quantos  são  os  pontos  de  intersecção  entre  as  duas  retas 

(circunferências máximas)? 

b) Quantos são os arcos determinados por esses pontos? 

c) Qual o instrumento que poderia auxiliar para obter a medida do 

ângulo esférico?

4 Adaptado de  Lampareli et all,1975, p.21
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d) Como medir? Qual unidade utilizar? 

Será proposto ao aluno que construa um transferidor de 

papel para medir os ângulos. Será sistematizado que a medida dos 

ângulos  são  em  graus  ou  em  radianos,  como  na  Geometria 

Euclidiana. 

ATIVIDADE 5 – Triângulos na Geometria Esférica

Nesta atividade serão utilizados balões, ou bola de isopor 

e  transferidores  de  papel.  Inicialmente,  será  proposto  para  os 

estudantes inflar um balão e recortar um transferidor de papel, para 

estimar as medidas dos ângulos do triângulo. 

a)  Inflar  o  balão  de  modo que  fique o  mais 

esférico possível.

b)  Na  superfície  esférica,  (balão  ou  bola  de 

isopor)  marque  três  pontos  distintos  e  não 

alinhados,  A,  B  e  C  e  trace  os  segmentos 

menores AB, AC e BC, 

c) Descrevam a figura encontrada. 

d) Que nome vocês dariam a essa figura? 

e)  Na  superfície  esférica  marque  três  pontos 

distintos e não alinhados A, B e C. 

f) Trace as retas que passam por AB, por AC e por 

BC. 

g) Quantos triângulos ficaram determinados pelas 

três circunferências máximas? 

h) Use o transferidor de papel e meça os ângulos do s triângulos. Qual a 

medida da soma dos três ângulos internos dos triângulos esféricos?

i) Que conclusão se pode tirar?

j) Compare os resultados desta atividade com os da atividade 5.

l) É possível determinar o terceiro ângulo deste triangulo conhecendo os 

outros dois? Justifique.

m) Generalize

Nesta atividade, espera-se, que os alunos percebam que a 
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soma dos ângulos internos de qualquer triângulo esférico é  sempre 

maior que 180º e  menor que 900º,  para  isso será proposto vários 

modos de se construir os triângulos. Será discutido também sobre a 

diferença  entre  uma  reta  (círculo  máximo)  e  um  segmento  numa 

superfície esférica.

ATIVIDADE 6: Comparar Teoremas da Geometria Euclidiana com 

a Geometria Esférica

Abaixo  estão  expostos  alguns  teoremas  da  Geometria 

Euclidiana, utilizando as ferramentas (macros) do Geogebra, verifique 

quais deles são válidos na Geometria Esférica. Justifique sua resposta.

a) A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180º.

b) Em um triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes.

c) Os ângulos internos de um triângulo eqüilátero medem 60º.

d) Teorema de Pitágoras: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado 

da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medias dos 

catetos.

e) Pode-se inscrever uma circunferência em qualquer triângulo dada.

Com essa atividade espera-se que os alunos percebam que 

os teoremas da Geometria Euclidiana válidos para a Geometria Esférica 

não depende do quinto postulado de Euclides. 

3.4.1 Algumas considerações 

Com  a  realização dessas  atividades  os  alunos  poderão 

perceber as regularidades quando ocorrem transformações nas figuras. 

Poderão  fazer  conjecturas  e  generalizações  entre  as  Geometrias 

Esférica e Euclidiana. O quadro a seguir apresenta a comparação entre 

alguns conceitos destas Geometrias.
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GEOMETRIAS EUCLIDIANAS GEOMETRIA ESFÉRICA
Por um ponto dado podemos traçar 
somente  uma  paralela  a  uma  reta 
dada.

Por um ponto dado não podemos 
traçar nenhuma paralela a uma
Reta dada.

A soma dos ângulos internos de um 
triângulo é igual a dois ângulos retos.

A soma dos ângulos internos de 
um triângulo é maior do que dois 
ângulos
retos.

A soma dos ângulos internos de um 
quadrilátero  inscrito  numa 
circunferência é igual a dois ângulos 
retos.

A soma dos ângulos internos de um 
quadrilátero  inscrito  numa 
circunferência  é  maior  que  dois 
ângulos retos.

3.5Geometria Projetiva

Para  o  desenvolvimento  das  atividades  de  Geometria 

Projetiva, serão utilizadas  imagens para  que os  estudantes  possam 

perceber as propriedades das figuras, fazendo relação com a Geometria 

Euclidiana. Além disso, as atividades possibilitarão o desenvolvimento 

da visão espacial, ou seja, a partir de uma figura espacial, desenhá-la 

ou  reconhecê-la  conforme  suas  vistas  frontal  (o  que  enxergamos 

quando a  olhamos de frente), lateral (o  que enxergamos quando a 

olhamos de lado) e superior (o que enxergamos quando a olhamos de 

cima). 

ATIVIDADE 1: As diferentes vistas de uma figura

Observe  as  figuras  A  e  B.  Depois  imagine  que  você 

pudesse girar essas figuras.
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Assinale 3 figuras ao lado de cada uma delas, correspondentes as 

suas diferentes vistas:  F - Frontal, LD – Latera Direita, LE - Lateral 

Esquerda e S - Superior. 

ATIVIDADE 2: As vistas de um objeto5.

Observe  Nas  figuras  1  e  2  a  seguir,  os  cubinhos 

empilhados e a representação da casa.

Desenhe de cada figura as suas vistas:

a) Frontal 

b) Superior

c) Lateral 

d) Compare as suas representações com os seus colegas.

Após a realização das atividades 1 e 2 os alunos serão 

encaminhados para o Laboratório de Informática, para acessarem sites 

que possibilitam o movimento de figuras para que possam interagir e 

construir o conceito de projeção.

3.5.1 Algumas considerações 

5 Atividades 2 e 3 adapatadas do site www.fi.uu.nl. Acessado em 05/07/08.
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Com a  realização dessas atividades,  os  alunos  poderão 

perceber que a Geometria Projetiva trata realmente de propriedades 

visuais. Além disso, poderão fazer conjecturas e generalizações entre as 

Geometrias Projetiva e Euclidiana. 

3.6Geometria Fractal

ATIVIDADE 1: Triângulo de Sierpinski6 

 Esta  atividade  será  realizada  utilizando  o  software 

Geogebra.

a) Construa um triângulo eqüilátero ABC.

b) Tome os pontos médios dos três lados do triângulo e obtenha 4 

triângulos. Pinte o triângulo central de uma cor qualquer.

c) Tome novamente os pontos médios dos lados dos triângulos que 

sobraram sem pintar e obtenha novos triângulos.

d) Repita os procedimentos acima novamente.

e) Movimente  um  dos  vértices  A,  B  ou  C.  Responda  os 

questionamentos a seguir.

f) O triângulo  original  foi  dividido  em  triângulos  semelhantes? 

Justifique.

g) Construa uma tabela que relacione a  figura com  número  de 

triângulos brancos.

h) Seria possível encontrar  alguma regularidade para encontrar  o 

número de triângulos bdas próximas figuras?

i) Quais as variáveis presentes nesta situação?

j) Qual variável depende de outra? 

k) Escreva uma regra, para a qual seja possível encontrar o número 

de triângulos da n-ésima figura.

l)  Construa um gráfico representando o número de triângulos que 

restaram em função do número de figuras.

Com a realização desta atividade, os estudantes irão obter 

6 Atividade adaptada de Nóbriga (2007) e Rodrigues (2005)
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imagens como as apresentadas a  seguir  que possibilitarão perceber 

regularidades e padrões. 

 Nesta atividade, estão envolvidos vários conceitos, como 

potenciação,  geometria  plana,  conceito  de  funções  e  funções 

exponenciais, que poderão ser sistematizados, além de ser explorados 

articulando  vários  conteúdos  estruturantes  e  específicos,  como 

indicados pelas DECs (2007) de Matemática. 

ATIVIDADE 2: Construção de Círculos

Esta  atividade  será  realizada  utilizando  o  software 

Geogebra.

a) Trace uma circunferência de raio r cm, considerada C0.

b) Marque um ponto P em C0.

c) Trace outra circunferência C1, de modo que esta tangencie C0  na 

parte externa no ponto P e que seu raio seja um terço do raio 

anterior. 

d) Repita o processo obtendo C2, C3 , ...

e) Calcule a área das três primeiras circunferências. 

f) O que você observou? Qual é a relação que você encontrou entre 

as áreas? 

g) Construa uma tabela, relacionando as figuras C0,  C1,  C2 ...  com 

suas respectivas áreas. 

h) Você encontrou regularidades? É possível encontrar a área da n-

ésima circunferência Cn? 

Por  meio  desta construção se pode obter  a  imagem a 

seguir:
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 Os  estudantes  poderão  por  meio  da  tabela,  perceber  a 

regularidade entre as áreas dos círculos e fazer generalizações. Além 

disso, repetindo várias vezes o mesmo procedimento poderá perceber a 

auto-similaridade da figura.

ATIVIDADE 3: Construção de Quadrados Inscritos

Esta  atividade  será  realizada  utilizando  o  software 

Geogebra.

a) Construa um quadrado Q1 (ABCD);

b) Marque os pontos médios do quadrado Q1;

c) Construa um quadrado Q2 ligando os pontos médios obtidos;

d) Marque os pontos médios do quadrado Q2;

e) Construa um quadrado Q3 ligando os pontos médios obtidos em 

Q2;

f) Repita estes procedimentos várias vezes;

g) Determine a área de Q1, Q2, Q3, ...

h) Organize uma tabela relacionando o número de figura com sua 

área.

i) Compare as áreas dos quadrados e explique o que aconteceu.

j) É possível encontrar a área do quadrado central formado pela n-

ésima figura? 

k) O que você pôde concluir? É possível encontrar uma regra pela 

qual seja possível encontrar a  área formada pela figura 7, sem 

ter de calcular uma a uma? 

l) Calcule o perímetro de cada figura gerada, considerando a figura 

toda. 

m)Construa  uma  tabela  relacionando  número  da  figura  e  seu 
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perímetro;

n) É possível encontrar uma regra para encontrar o perímetro da n-

ésima figura?

o) Movimente a figura e observe o que ocorre.

Ao final desta atividade o estudante, seguindo os passos, 

obterá figuras como a seguir:

Por  meio  desta  atividade  é  possível  abordar  vários 

conteúdos da Geometria Euclidiana Plana, tais como as propriedades do 

quadrado,  ponto  médio,  área  e  perímetro.  Além  disso,  é  possível 

sistematizar o conteúdo de Progressão Geométrica, relacionando com 

Função Exponencial  e  observar a  auto-semelhança da  construção e 

perceber que isto caracteriza  um Fractal. 

3.6.1 Algumas considerações 

Com a realização dessas atividades os alunos poderão 

perceber que a Geometria Fractal apresenta a característica de auto-

similaridade  e  que  possui  uma  relação  com  outros  conceitos 

matemáticos presentes no currículo da Educação Básica. Além disso, 

poderão  fazer  conjecturas  e  generalizações  entre  as  Geometrias 

Euclidianas e Fractal.

CAPÍTULO IV
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Neste  Capítulo  apresentam-se  algumas  considerações 

sobre o estudo bibliográfico que fundamentam este trabalho, sobre o 

que se espera com a Intervenção Pedagógica na Escola e as Referências 

que subsidiaram este trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se propôs a investigar sobre as Geometrias 

Euclidianas e as Não-Euclidianas, entre elas, a Topológica, Hiperbólica, 

Esférica, Projetiva e Fractal. 

Buscou-se na  literatura subsídios  para  verificar  se  um 

estudo  sobre  o  desenvolvimento  histórico,  teórico  e  prático,  das 

Geometrias Não-Euclidianas pode contribuir para melhor compreensão 

dos conceitos e para uma nova dimensão da prática pedagógica do 

professor de matemática. 

A  partir  do  estudo  da  história  da  Matemática, 

compreendeu-se  que  as  Geometrias  denominadas  Não-Euclidianas, 

sustentam suas teorias nos  conceitos Euclidianos,  exceto no  quinto 

postulado de Euclides, os das paralelas. O estudo teórico mostrou que 

existem muitos pontos comuns nas diversas Geometrias. Percebeu-se 

também que as Geometrias Não-Euclidianas, possibilitam ao estudante 

a  construção  de  conceitos  diferentes  dos  presentes  na  Geometria 

Euclidiana e a compreensão de que existe vários espaços geométricos 

no universo.

Na busca de atividades, para alunos do Ensino Médio, das 

várias  Geometrias  contempladas  neste  estudo,  percebeu-se  que, 

embora existam algumas pesquisas sobre este tema, poucas abordam 

conceitos matemáticos presentes nos currículos da Educação Básica. 

Assim,  este  trabalho  apresenta  uma  introdução  às  Geometrias 
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Topológica,  Hiperbólica,  Esférica,  Projetiva  e  Fractais,  visando  sua 

inserção no Ensino Médio.  

Com  a  utilização  da  metodologia  da  Investigação 

Matemática, espera-se que esta favoreça uma reflexão sobre postura do 

professor para uma nova prática docente. Afinal, nesta metodologia, 

para que o aluno se envolva nas tarefas,  por meio de um processo 

investigativo e fortemente ligado à natureza da atividade matemática; 

para que interaja tanto com o professor como com os colegas; para que 

participe  da  parte  essencial  da  construção  do  conhecimento,  é 

necessário que o professor tenha consciência do “fazer matemática”. 

Quanto  aos  materiais  manipuláveis  e  ao  software 

Geogebra,  no  momento  de  selecionar as  atividades,  espera-se  que 

enriqueçam a  aula  de  Matemática  e  contribuíam significativamente 

para realização de abstrações e generalizações matemáticas. 

Espera-se, ainda que este trabalho aponte contribuições 

para as práticas educacionais e que os resultados desta pesquisa e de 

outras, permeiem as salas de aulas, a fim de que os conhecimentos 

sejam  construídos  pelos  estudantes  de  forma  que  enfrentem  com 

sucesso as inúmeras situações novas e complexas que certamente se 

depararão no futuro. 
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