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Resumo
O objetivo  deste  artigo  é  contribuir  para  que  professores  de  Matemática  e 
alunos conheçam diferenças entre a Geometria Euclidiana e Geometrias Não 
Euclidianas Hiperbólica e Elíptica. Inicia com um breve histórico sobre o ensino 
e  aprendizagem  de  Geometria  no  currículo  da  escola  brasileira;  descreve, 
sucintamente, a sistematização das Geometrias em questão, enquanto campos 
de conhecimento e apresenta algumas diferenças entre as Geometrias. É parte 
de uma pesquisa que estamos realizando, pela qual defendemos um ensino e 
uma aprendizagem de Matemática que possibilitam aos alunos compreender 
conceitos  geométricos,  coexistentemente,  da  Geometria  Euclidiana  e  de 
Geometrias Não Euclidianas. 
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1. Introdução

A Geometria Euclidiana, denominada assim pela literatura matemática 

por  estar  sistematizada  e  fundamentada  nos  postulados  de  Euclides,  é 

ensinada e aprendida nas escolas brasileiras, nos seus diferentes níveis, desde 

os  tempos  da  educação  jesuítica  e  a  educação  dos  períodos  Colonial  e 

Imperial. Na educação jesuítica a Geometria não alcançou status de disciplina, 

pois a ênfase estava no ensino dos algarismos e da Aritmética. No precário 

sistema  de  ensino  do  período  colonial,  havia  as  Aulas  de  Artilharia  e 

Fortificação, a Aula do Regimento de Artilharia do Rio de Janeiro e a Aula 

Militar  do  Regimento  de  Artilharia  do  Rio  de  Janeiro.  No  governo  Imperial 

ocorreu a criação da Academia Real Militar onde se ensinava ciências exatas, 

sendo que, dentre as disciplinas, havia a de Geometria.    

Nos  períodos  do  governo  Colonial  e  Imperial  a  Geometria  enquanto 

conhecimento  sistematizado  abordada  no  contexto  de  ensino  e  de 
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aprendizagem tinha um caráter técnico militar. Era necessária para aprender a 

desenhar,  manusear instrumentos de medida,  adquirir  conhecimento técnico 

em engenharia, empregar os conhecimentos, entre outros, na construção de 

fortes, estradas, portos, pontes e calçadas.

Um  marco  importante  para  o  ensino  de  Geometria  no  Brasil  foi  a 

fundação do Colégio D. Pedro II. Nesse colégio, as disciplinas de  Aritmética, 

Geometria,  Álgebra e Matemática (Trigonometria  e  Mecânica),  inseridas em 

seu programa de ensino tiveram presença na carga horária semanal. O ensino 

da  Geometria  inspirado  na  escola  francesa  assumiu  um  caráter  de 

cientificidade, ou seja, era ministrado com uma seqüência didática aliada ao 

rigor matemático dos axiomas, postulados e teoremas. 

Relevante  foram  as  discussões  em  congressos  internacionais,  que 

propos mudanças para o ensino de Matemática. Tais mudanças chegavam ao 

país por meio do Colégio D. Pedro II e, um de seus focos, era a necessidade 

de ministrar um ensino de Matemática que agregasse suas partes; Aritmética, 

Álgebra,  Geometria,  Trigonometria,  etc.;  que  até  então  eram  lecionadas 

independentes uma da outra,  sem a preocupação de abordar a Matemática 

como um todo orgânico.  Para  tanto,  se  tornou emergente  a  elaboração de 

proposta didático pedagógica que justificasse a unificação em uma disciplina 

que agregasse o conhecimento Matemático. Assim em 1929, aqui no Brasil, foi 

criada a disciplina Matemática. 

Com a criação da disciplina Matemática ocorreu um problema, pois os 

programas curriculares e as propostas de ensino,  não se preocupavam em 

estabelecer um equilíbrio entre os conteúdos matemáticos a serem abordados 

em sala de aula, de forma que, em alguns momentos se abordou, por exemplo, 

mais Álgebra que Geometria. Um dos motivos para isto se deve à cultura de 

produção de livros didáticos no país que, normalmente, deixavam os conteúdos 

de  geometria  para  as  páginas  finais.  Outro  fator  determinante  para  este 

desequilíbrio se deveu ao ensino de Matemática no nível superior, iniciado no 

Brasil  em 1934  com a  criação  do  curso  de  graduação  em Matemática  na 

Universidade de São Paulo – USP, pois, em decorrência da medida e ênfase 

que  os  conteúdos  eram  ministrados  no  ensino  superior,  eram,  também, 

abordados nas séries do Ensino Fundamental e Médio.    

Uma mudança significativa no ensino e aprendizagem de Matemática 
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ocorreu com o Movimento da Matemática Moderna. Por meio deste movimento 

acreditava-se numa abordagem estruturalista para o ensino da Matemática, um 

ensino  da  Matemática  com  o  uso  de  novas  técnicas  que  felicitasse  a 

aprendizagem, sendo que, como resultado, se esperava a melhoria no ensino 

da  Matemática.  Entretanto,  “uma  Matemática  escolar  orientada  pela  lógica, 

pelos  conjuntos,  pelas  relações,  pelas  estruturas  matemáticas,  pela 

axiomatização” (MIORIN ; MIGUEL 2004, p. 44), resultaram em práticas que 

contribuíram para o fracasso do movimento.

Com  o  declínio  do  Movimento  da  Matemática  Moderna  floresce  no 

contexto de ensino e de aprendizagem de Matemática a Educação Matemática 

entendida como um campo de investigação, no qual muitas pesquisas foram e 

são realizadas levando em conta o ensino, a aprendizagem e o conhecimento 

matemático. Uma vez que tais pesquisas são apresentadas e aceitas, estão 

disponíveis  para  servirem  de  apoio  e,  em  muitos  casos,  de  base  para  o 

processo de ensino e de aprendizagem de Matemática. Assim, o professor tem 

a oportunidade de exercer sua ação docente intermediada pela fundamentação 

teórica e por diferentes metodologias que este campo lhe propicia. Além disso, 

acontecem pesquisas, cujo objeto de investigação são conteúdos matemáticos 

pouco abordados, e, em algumas situações, nunca abordados, como é o caso 

das Geometrias Não Euclidianas. 

Soma-se a  isso  a  discussão sobre  a  importância  e  necessidade dos 

conteúdos matemáticos para a formação e educação das pessoas. Isto leva a 

um equilíbrio na distribuição dos conteúdos nos programas escolares e, em 

outros casos, a inserção de conteúdos, costumeiramente, não abordados na 

Educação Básica.  

Como  resultado  de  discussões  na  abrangência  da  educação 

matemática, nos últimos anos, programas de Pós-Graduação de importantes 

universidades3 do país vêm realizando pesquisas e discutindo a importância de 

se  abordar  as  Geometrias  Não  Euclidianas  desde  as  séries  iniciais  até  as 

séries finais da Educação Básica. Aqui, no Paraná, a Secretaria Estadual de 

Educação - SEED com sua política educacional,  iniciou em 2003 um amplo 

debate com os professores das disciplinas de tradição curricular que resultou 

na elaboração dos textos de Diretriz Curricular.

3 Destacam-se os Programas da UEM, UNICAMP, PUC-SP, UFF e UNESP-Rio Claro.  
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Fruto deste  debate  e acompanhando o movimento  das investigações 

nos programas de Pós-Graduação, os professores de Matemática, elencaram 

entre os conteúdos específicos, o conteúdo Geometrias Não Euclidianas. Com 

isto,  os  professores  da  rede  pública  estadual  lançaram  para  si  próprios  o 

desafio de delimitar quais Geometrias Não Euclidianas serão abordadas nas 

diferentes séries da Educação Básica. Ao encontrar uma resposta ou algumas 

respostas  a  este  problema,  deverão  produzir,  por  meio  da  investigação, 

material  didático  pedagógico  que  sirva  de  apoio  para  a  abordagem  deste 

conteúdo matemático nos níveis de 5ª a 8ª séries e séries do Ensino Médio. 

Por conta disso, focalizarei minha discussão, neste artigo, em apresentar 

aos  professores  de  Matemática  da  Rede  Pública  Estadual  do  Paraná 

diferenças  conceituais  entre  a  Geometria  Euclidiana  e  Geometrias  Não 

Euclidianas, mais especificamente, as Geometrias Hiperbólica e Elíptica. 

Justifica-se a elaboração deste estudo, a necessidade, em um primeiro 

momento, de situarmos as diferenças, e, após tal momento, avançarmos nas 

abordagens destas diferenças com o intuito que elas venham ser exploradas 

em sala de aula com os alunos. Correlato a isso, buscamos contribuir para que, 

de alguma forma, este estudo venha agregar-se a outros de mesma natureza e 

assim  colaborar  para  consolidar  as  Geometrias  Não  Euclidianas  como  um 

conteúdo matemático presente no saber escolar.

Historicamente, na Educação Básica da Rede Pública Estadual, o ensino 

e a aprendizagem de Geometria se limitou e se limita à Geometria abordada 

nos  livros  didáticos,  ou  seja,  esta  Geometria  prevalece  nas  produções 

didáticas, pois na elaboração do conhecimento matemático cristalizou a idéia 

que os objetos e os conceitos da Geometria Euclidiana fossem considerados 

absolutos e os únicos apropriados para descrever o mundo em que vivemos. 

Bicudo  (2004,  p.  67)  em  suas  investigações  no  campo  da  História  da 

Matemática escreve que entre os estudiosos da Matemática e o conseqüente 

conhecimento sistematizado por meio das investigações destes matemáticos, 

prevaleceu a crença de “que a geometria euclidiana descrevia, abstratamente, 

o espaço físico circundante, e, então, qualquer sistema geométrico, não em 

concordância absoluta com Euclides, representaria um óbvio contra-senso”. 
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 Mas,  as  descobertas  de  outras  Geometrias,  definidas  como  Não-

Euclidianas introduziu outros objetos e conceitos que representam, descrevem 

e  estabelecem respostas  consistentes  para  certos  fenômenos  do  Universo, 

para  os  quais  a  Geometria  Euclidiana  deixa  lacunas.  Agregado  a  isso,  as 

discussões  que  têm origem nas  pesquisas  em educação  matemática,  vêm 

discutindo a importância de se abordar as Geometrias Não Euclidianas desde 

as séries iniciais até as séries finais da Educação Básica. 

Isto  se  deve  ao  fato  de  apresentar  ao  aluno  que,  no  ensino  de 

Geometria no âmbito da Educação Básica, a solução de alguns problemas que 

envolvem  conhecimentos  geométricos,  é  encontrada  tanto  pelos  conceitos 

presentes na Geometria Euclidiana, bem como pelos conceitos de Geometrias 

Não Euclidianas  e,  por  conseguinte,  provoca  situações que  exigem discutir 

soluções de problemas somente no campo de conceitos das Geometrias Não 

Euclidianas. Assim, é interessante clareza e maturidade por parte do professor 

em explorar adequadamente as Geometrias Não Euclidianas de maneira que 

não  haja  fragmentação  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  de 

Matemática. Em outras palavras é coerente abordar conteúdos de Geometria 

sem a necessidade de ater-se à dizer de que Geometria se trata. 

É importante registrar que, abordar a Matemática em sala de aula no 

contexto da educação matemática assumida no texto de Diretriz Curricular da 

SEED é conceber o ensino de Matemática como um meio pelo qual propicia a 

formação  e  a  educação  do  aluno,  o  qual,  em  diversas  situações  de  suas 

relações,  necessita  de  conceitos  geométricos.  Com  esta  orientação,  as 

Geometrias Não Euclidianas são apresentadas com a intenção de integrar a 

Matemática à vivência do aluno, pois esta se encontra nos diversos lugares de 

atuação deste aluno. 

Assim, é necessário discutir com os alunos que a perfeição dos espaços 

geográficos  é  conseqüência  da  atividade  humana,  sendo  que,  em  muitos 

espaços  onde  vivemos,  nos  deparamos  com  situações  que  fogem  das 

alterações  proferidas  pelas  pessoas  e,  portanto,  fogem  aos  conceitos  da 

geometria plana, uma Geometria Euclidiana. É coerente, do ponto de vista da 

aprendizagem  matemática,  explorar  os  conceitos  de  Geometrias  Não 

Euclidianas,  pois,  tais  conceitos se  encontram,  por  exemplo,  nos diferentes 

lugares geográficos onde circulamos, na formação orgânica de seres vivos e 
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nos cálculos de rotas das viagens aéreas e marítimas. 

Escreve  Martos  (2002)  que  a  partir  das  grandes  descobertas  e 

invenções  o  homem  tem  buscado  nos  meios  científicos  respostas  para 

problemas  concernentes  às  medidas  geométricas.  A  partir  de  então,  tem 

constatado que, para algumas medidas, os conceitos da Geometria Euclidiana 

respondem satisfatoriamente, normalmente, para os problemas que envolvem 

as pequenas medidas. Para as medidas de grande escala, são necessários os 

conceitos de geometrias não euclidianas. 

Neste  mesmo  contexto,  Kasner  e  Newman  (1968,  p.p.  149-150)  ao 

responder à pergunta qual das geometrias é mais apropriada para o espaço 

que nos cerca imediatamente e para a superfície em que vivemos, os autores 

argumentam que
A Geometria de Euclides é a mais conveniente e, em conseqüência,  a que 
continuaremos a usar para construir nossas pontes, túneis, edifícios e rodovias. 
As geometrias de Lobachevsky,  ou de Riemann,  se devidamente utilizadas, 
serviriam da mesma forma. Nossos arranha-céus se manteriam, assim como 
nossas pontes, túneis e rodovias; nossos engenheiros não. A Geometria de 
Euclides é mais fácil de ensinar, enquadra-se mais rapidamente no bom senso 
mal orientado, e, acima de tudo, é mais fácil de usar.  

Escrevem  os  autores  que  a  sistematização  de  outras  geometrias 

diferentes da euclidiana fizeram que nossas perspectivas fossem ampliadas e 

nossa visão esclarecida.  

Ao abordá-las, no contexto do ensino e da aprendizagem matemática, 

conceitos  matemáticos,  tradicionalmente  não  vistos,  são  assimilados  pelos 

alunos  e  agregados  ao  seu  conhecimento  e,  correlato  a  isso,  abordar 

Geometrias  Não Euclidianas na  Educação Básica é  contribuir,  por  meio  do 

processo de ensino e de aprendizagem de Matemática, para o aluno ampliar 

seu horizonte de conhecimento, pois tais Geometrias se baseiam na negação 

do  quinto  postulado  de  Euclides  que  questiona  o  conceito  de  paralelas. 

Entenderemos que o  quinto  postulado pode ser  aceito  como verdadeiro  se 

considerarmos o nível plano, porém se ele estiver em uma superfície não plana 

pode perder validade. Afinal o meio onde estamos tem suas porções planas e 

outras  não  planas  e,  para  estas  últimas,  torna-se  necessário  explorar  os 

conceitos matemáticos delas oriundas. 

Antes de abordar algumas diferenças entre a Geometria Euclidiana e as 
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Geometrias  Não  Euclidianas,  Hiperbólica  e  Elíptica,  falaremos  de  suas 

sistematizações. Não faremos uma exposição cronológica do surgimento das 

Geometrias  Não  Euclidianas,  pois  este  não  é  o  objetivo.  Aqui,  serão 

apresentados os principais nomes que se destacaram e que contribuíram de 

maneira fundamental para este conhecimento geométrico tão importante.

2. Geometrias Euclidiana e Não Euclidianas: suas sistematizações. 

A  Geometria  se  configurou  como  um  campo  do  conhecimento  por 

contribuição  de  vários  povos.  Seu  início  ocorre  na  antiguidade  a  partir  de 

origens simples e, no decurso histórico, avançou gradualmente até chegar à 

dimensão que se conhece hoje. Sua origem é devida a capacidade do homem 

reconhecer aspectos físicos, comparar formas e tamanhos.

Foram  os  problemas  enfrentados  pelas  pessoas  e  as  tentativas  de 

solução que fizeram com que, mesmo de forma subconsciente, acontecessem 

as  primeiras  descobertas  geométricas.  Assim,  quando  o  homem  primitivo 

construiu suas ferramentas para realizar a caça e a pesca se deparou com as 

formas e tamanhos.  Na medida em que o homem saiu das cavernas e se 

deslocou  para  outras  regiões,  adquirindo  hábitos  nômades,  houve  a 

necessidade de construções de casas e delimitação de terras e, desta forma, 

conheceu  a  noção  de  distância  e  de  figuras  geométricas.  Esta  é  uma 

Geometria  de  natureza  prática  que  resolvia  os  problemas  da  vivência  das 

pessoas, ou seja, problemas geométricos concretos. 

Mais adiante e, em outras circunstâncias da vida, surgiram construções 

mais  elaboradas  e,  intrínseco  a  isto,  ocorreram  os  registros  de  conceitos 

geométricos, também, mais elaborados. Isto tornou a Geometria um corpo de 

conhecimentos determinado. Entretanto, na visão de Eves (1992, p. 28) “muitos 

matemáticos do século XX sentem a necessidade que talvez a melhor maneira 

de descrever a geometria hoje seja como um ponto de vista – uma maneira 

particular  de  observar  um assunto”.  Assim,  por  meio  das  observações  das 

formas, tamanhos e relações espaciais de sólidos geométricos, foi possível, à 

inteligência  humana,  por  meio  das  relações  particulares  abstraírem 

propriedades gerais. Este fato é fundamental, pois, a partir de então, o trabalho 

com a  regra  geométrica,  contribuiu  para  a  sistematização do conhecimento 
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geométrico.  Esta  é  uma  Geometria  de  natureza  científica,  pois  etapas  do 

método  científico,  tais  como a  observação,  a  formulação  de  conjecturas,  a 

investigação,  a  confirmação  das  conjecturas  e,  finalmente,  a  validação  ou 

refutação das conjecturas, estão presentes.

 Muitos povos contribuíram para que a Geometria viesse ser entendida 

como uma ciência, mas são os gregos que a desenvolveram como um corpo 

sistemático de conhecimentos. Embora anteriormente houvesse registros que 

poderiam caracterizar a Geometria como uma Ciência, os estudos aprimorados 

realizados por Tales de Mileto e Pitágoras e sua comunidade durante o século 

VI a.C. foram fundamentais para a Geometria assumir o caráter de Ciência. 

Após  estes  estudiosos,  outros  apresentaram  trabalhos  que  fortaleceram  a 

Geometria  como  uma  cadeia  de  proposições  baseada  em  definições  e 

suposições iniciais. Um deles foi o matemático grego Euclides que nasceu por 

volta de 365 a.C. 

2.1. As contribuições de Euclides
Uma das maiores contribuições é oriunda do matemático Euclides. Para 

Florian  Cajori  (2007)  ele  se  distinguiu  por  sua  educação  refinada  e  atenta 

disposição,  particularmente,  para  com  aqueles  que  poderiam  promover  o 

avanço  das  Ciências  Matemáticas.  Foi  um  profissional  que  influenciou  e 

influencia até os dias atuais o ensino e a aprendizagem de Matemática. Uma 

das explicações para isso, é a sistematização da maioria dos livros, por volta 

de 330 e 320 a. C., da obra os Elementos, resultado de uma seleção cuidadosa 

de material. 

Os  Elementos têm  uma  importância  excepcional  na  história  da 

Matemática e exerce influência até os dias atuais. Mesmo hoje existindo outras 

Geometrias, o ensino da Geometria presente nos programas e nas propostas 

de ensino de Geometria no âmbito educacional escolar brasileiro, em todos os 

seus níveis, aborda, principalmente, a Geometria sistematizada nos Elementos. 

Em relação ao conhecimento  geométrico,  os  Elementos contempla  a 

geometria plana, geometria de figuras semelhantes e esteriometria que estuda 

as relações métricas da pirâmide, do prisma, do cone e do cilindro, polígonos 

regulares, especialmente do triângulo e do pentágono (CAJORI, 2007) 

Tais  Geometrias,  em  seu  conjunto  são  denominadas  Geometria 
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Euclidiana. Esta possui coesão lógica e concisão de forma caracterizada por 

axiomas e postulados. Para Davis e Hersh (1995, p. 207) não há uma distinção 

clara  entre  as  palavras  axiomas  e  postulados,  tanto  que,  atualmente  estas 

palavras  são  usadas  quase  que  indiferentemente.  Antigamente,  “significava 

uma verdade  evidente  ou  reconhecida  universalmente,  uma verdade  aceita 

sem prova. Na geometria dedutiva, o axioma funciona como o pilar em que as 

outras conclusões assentam”. 

A contribuição de Euclides para o conhecimento matemático inicia com 

duas definições fundamentais, a de reta e a de ponto. Ponto é o que não tem 

partes e reta um comprimento sem medida.

A  partir  desses  conceitos,  realiza-se  uma  sistematização  geométrica 

através de cinco axiomas ou postulados. O enunciado, em linguagem atual, 

dos cinco postulados de Euclides nos quais assenta sua geometria é:

1. Dois pontos distintos determinam uma reta. 

2. A partir de qualquer ponto de uma reta dada é possível marcar um 

segmento de comprimento arbitrário. 

3. É possível obter uma circunferência com qualquer centro e qualquer 

raio.

4. Todos os ângulos retos são iguais. 

5. Dados um ponto P e uma reta r, existe uma única reta que passa pelo 

ponto P e é paralela a r.

Com  cinco  axiomas  é  impossível  construir  a  geometria  e  por  isso 

Euclides empregou outros axiomas e postulados em suas demonstrações. A 

propósito  disto  é  possível  dizer  que  a  sistematização  do  conhecimento 

matemático  ocorre,  primeiramente,  com  a  idéia  que  gera  o  postulado.  Em 

seguida, vem a demonstração para provar sua validade e, como conseqüência, 

resulta em elaborações de teoremas, criando um conhecimento sistematizado. 

Uma contribuição importante para a axiomatizaçao é da por D. Hilbert 

[1862-1943]  que  elaborou  um conjunto  completo  de  axiomas  da  geometria 

euclidiana  e  mostrou  que  os  axiomas  introduzem  diferentes  aspectos  dos 

conceitos  matemáticos.  É  com  Hilbert  que  aparecem  na  matemática  as 

relações de: incidência; pertencer a; estar entre; congruência; paralelismo; e 

continuidade; e cinco conjuntos de axiomas: incidência; ordem, congruência, 

paralelismo e continuidade.
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Inserido  no  conhecimento  geométrico,  os  postulados 1,  2,  3  e  4,  de 

Euclides,  são simples e evidentes. Entretanto,  o postulado cinco, conhecido 

como  postulado  das  paralelas  é  diferente,  ou  seja,  é  complicado  e  pouco 

evidente.  Foram realizadas investigações para provar  sua validade,  ou seja 

deduzi-lo a partir  dos quatro anteriores, porém as tentativas falharam. Hoje, 

dentro do conhecimento matemático, é consenso que sua validade depende 

diretamente da opção da superfície geométrica para realizar sua prova. 

O resultado dos estudos e tentativas para provar este postulado é visto 

como  uma  grande  contribuição  para  o  conhecimento  matemático.  Estes 

estudos propiciaram avanços em relevância e importância  ao conhecimento 

matemático.  Estas  tentativas  contribuíram  para  a  sistematização  de  novos 

conhecimentos  e  de  avanços  no  conhecimento  científico  em  geral.  Tal 

afirmação pode ser feita,  pois a partir  das “idéias geométricas de Riemann, 

outros  matemáticos,  desenvolveram  o  Cálculo  Tensorial  que  veio  a  ser  a 

ferramenta  matemática  utilizada  por  Einstein  para  formular  a  Teoria  da 

Relatividade Geral“ (GARBI, 2006, p. 262). Os estudos que visavam validar o 

quinto  postulado  de  Euclides  são  considerados  o  ponto  de  partida  para  o 

desenvolvimento das Geometrias Não Euclidianas. Estas Geometrias, segundo 

Kasner e Newman (1968, p. 135) se caracteriza na história da ciência como um 

conhecimento que “abalou os fundamentos da crença secular de que Euclides 

havia apresentado verdades eternas”. 

No  contexto  das  Geometrias,  matemáticos  tentaram  provar  o  quinto 

postulado de Euclides. Segundo Garbi (2006, p. 239) os principais geômetras 

que realizaram estudos buscando uma prova para o quinto postulado, o das 

paralelas,  foram: “Posidônio (século I  a.C.),  Gêmino (século I  a.C.),  Cláudio 

Ptolomeu (século II), Proclo (século V), Nasir ed-din (século XIII), Commandino 

(século  XVI),  John  Wallis  (século  XVII),  Girolamo  Saccheri  (século  XVIII), 

Johann  Heinrich  Lambert  (século  XVIII)  e  Adrien-Marie  Legendre  (século 

XVIII)”.  Outros  matemáticos,  tais  como  Johann  Carl  Friedrich  Gauss,  Felix 

Klein, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, János Bolyai e Georg Friedrich Bernhard 

Riemann,  no  período que compreende meados do século  XVIII  ao  final  do 

século XIX,  realizaram estudos e apresentaram soluções satisfatórias para o 

impasse. Suas  descobertas marcaram a sistematização das Geometrias Não 

Euclidianas e,  por  conseguinte,  uma mudança importante de concepção da 
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Matemática.  Com  as  Geometrias  Não  Euclidianas  e  outros  conteúdos 

matemáticos,  que não é o caso citá-los aqui,  a  Matemática entra  na etapa 

denominada  matemática  abstrata  ou  moderna.  Estas  descobertas 

descaracterizou a concepção que constituía a Matemática como instrumento de 

compreensão da realidade física, dada anteriormente. A partir deste período a 

Matemática,  também,  é  vista  como  um  conhecimento  que  possibilita  a 

sistematização de idéias pelas quais se faz a crítica. É esta uma razão para se 

abordar tais idéias na Educação Básica, no nível de Ensino Médio.       

Para  tanto,  aqui  neste  estudo,  vamos  focalizar,  à  seguir,  nas 

investigações  realizadas  por  Lobachevsky  e  Riemann.  Com isto  centramos 

nossa  investigação  em  conceitos  de  Geometria  Hiperbólica  e  Geometria 

Elíptica a serem abordados no Ensino Médio.   

2.2. A contribuição de Lobatchevsky
Lobatchevsky  foi  um  matemático  com  uma  ampla  visão  sobre  o 

conhecimento matemático. Realizou estudos em vários campos da Matemática. 

A Geometria é um dos campos que foi seu objeto de estudo. Ribnikov (1987, p. 

431) escreve que 
sua  concepção  de  mundo  era  materialista.  Em  sua  idéias,  os  conceitos 
fundamentais da Matemática, em particular da geometria, tinham fortemente a 
procedência  material,  considerando-os  como  reflexo  de  relações  existentes 
entre  os  objetos  do  mundo  real.  As  abstrações  matemáticas  não  podem 
originar-se  arbitrariamente,  elas  surgem  como  resultado  da  interrelação  do 
homem com o mundo  material.  O  conhecimento  científico  tem um objetivo 
único: estudo do mundo real. O critério de verdade do conhecimento científico 
é, para Lobachevsky , a prática e a experiência. 

Na geometria suas pesquisas alcançaram grandes destaques. Realizou 

investigações  sobre  o  postulado  das  paralelas  pelas  quais  assumiu  a 

contradição em relação ao  quinto postulado de Euclides e, com os conceitos 

elaborados, ampliou significativamente o campo da geometria. 

Em relação ao uso ou não do postulado das paralelas a  Geometria se 

divide em duas partes: a geometria absoluta e a geometria não absoluta. A 

absoluta é aquela em que suas proposições não se apóiam no postulado das 

paralelas, enquanto a não absoluta, suas proposições dependem diretamente 

do postulado das paralelas. 

A geometria de Lobachevsky em sua parte absoluta não diferencia da 
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Geometria de Euclides. Mas, em relação à parte na qual se utiliza o axioma das 

paralelas, a situação diferencia-se bastante. Segundo Ribnikov (1987, p. 434) a 

Geometria de Lobachevsky apresenta teoremas que introduzem conceitos na 

Matemática  diferentes  dos  sitematizados  na  geometria  euclidiana  nos 

conteúdos matemáticos que tratam sobre: “a) a disposição das retas paralelas; 

b) a soma dos ângulos em triângulos e polígonos; c) as áreas; d) os polígonos 

inscritos e circunscritos na circunferência; e) a semelhança e congruência de 

figuras; f) a trigonometria; g) o teorema de Pitágoras; h) as medições do círculo 

e suas partes”.   

Em sua geometria  consta,  em dizeres de hoje,  a afirmação:  “por um 

ponto  P fora  de  uma  reta  r passa  mais  de  uma  reta  paralela  à  reta  r” 
(COUTINHO, p. 40, 2001). Este postulado e os teoremas consequentes levou à 

configuração de uma Geometria Não Euclidiana, posteriormente denominada 

por  Félix  Klein  de  Hiperbólica.  Pouco  tempo  antes,  porém  sem  publicar  o 

resultado  dos  estudos,  Bolyai  chegara  aos  mesmos  resultados  a  que 

Lobachevsky  chegaria  em  um  futuro  próximo.  Desta  forma  a  Geometria 

Hiperbólica pode ser considerada criação de Lobachevsky e Bolyai. 

2.3. As contribuições de Riemann
Riemann também contribui de maneira significativa para a ampliação do 

conhecimento geométrico ao reunir em um corpo de doutrina outra Geometria 

Não  Euclidiana  oriunda  dos  estudos  na  superficie  esférica,  também 

denominada de elíptica.

Suas  investigações  foram  diferentes  das  de  Bolyai  e  Lobachevsky. 

Enquanto estes dois últimos, criaram uma nova geometria com um postulado 

sobre paralelas diferente do postulado das paralelas de Euclides, “Riemann 

caracterizou as  geometrias  por  aquilo  que hoje  chamamos sua métrica,  ou 

seja, a maneira como a distância entre dois pontos infinitamente próximos é 

expressa em função das diferenças de coordenadas daqueles pontos (GARBI, 

2006, p. 261). Com seus estudos, Riemann concluiu ser possível criar quantas 

geometrias quisermos. Para tanto, é necessário  estabelecer as maneiras pelas 

quais se expressa o elemento distância em função das coordenadas. Por meio 

de uma fórmula geral para o elemento  distância e mediante a variação de seus 

parâmetros, um número infinito de novas geometrias podem ser criadas.   
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A introdução do conceito de espaços com mais do que três dimensões 

foi realizada por Riemann ao definir espaços curvos e relacionar sua curvatura 

com  o  elemento  de  distância.  Para  Riemann  as  superfícies  podem  ser 

formadas por curvas. Desta forma, uma esfera pode ser formada por círculos, 

um cilindro pode ser formado de retas e círculos e um parabolóide pode ser 

formado por parábolas e círculos. 

Na Geometria de Riemann é possível:

• Construir geometrias em que uma reta seja limitada.

• Em que as perpendiculares a uma reta passam por um só ponto. 

• Sobre  uma  esfera  as  perpendiculares  passam  por  dois  pontos 

diametralmente opostos.

• Duas perpendiculares a uma mesma reta sempre se cruzam.  

Investigou e propôs que por  um ponto do plano,  não se pode traçar 

nenhuma reta paralela a uma reta dada. Esta hipótese tem sua validade na 

superfície esférica e o enunciado do axioma que contraria o quinto postulado 

de Euclides é: “Quaisquer duas retas em um plano têm um ponto de encontro” 

(COUTINHO, p. 73, 2001). 

O Postulado da Geometria Hiperbólica e o da Geometria Elíptica  que 

contrariam  o  quinto  postulado  de  Euclides  representam  o  fundamento  que 

provocou  mudanças  em conceitos  geométricos.   Embora,  estes  postulados 

diferem apenas do postulado das paralelas da Geometria Euclidiana, são a 

partir deles que outros tantos teoremas surgem. Desta forma o conhecimento 

geométrico se amplia e, uma vez abordado na Educação Básica,  propicia ao 

aluno  o  conhecimento  de  outras  geometrias  com  várias  características 

interessantes e únicas. Entretanto, não se trata que a abordagem no Ensino 

Médio,  para  os  alunos,  seja  de  caráter  axiomático.  Da  mesma  forma,  na 

medida  em  que  as  produções  ocorram,  a  maturidade  e  a  segurança  dos 

professores se ampliam. Assim, em algum momento a abordagem axiomática 

para  alguns  ou  para  todos  os  conteúdos  referentes  às  Geometrias  Não 

Euclidianas poderão ser realizadas. Mesmo que as abordagens de Geometrias 

Hiperbólica e Elíptica não sejam de caráter axiomático, é fundamental que o 

professor busque, para sua segurança, se apropriar deste conhecimento.   

Para Davis e Hersh (1995, p. 206) o aparecimento dessas geometrias 

veio  acompanhado  de  certo  choque  e  ceticismo.  Entretanto,  elas  são 
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apresentadas dentro de um sistema axiomático, no qual se deduz, de forma 

sistemática,  conseqüências  a  partir  de  axiomas diferentes  daqueles  aceitos 

pela Geometria Euclidiana. Portanto, para ser considerada uma Geometria Não 

Euclidiana é preciso que,  no elenco de seus axiomas, pelo menos um dos 

axiomas da Geometria Euclidiana não tenha validade. 

Este trabalho propõe uma abordagem das Geometrias Não Euclidianas 

Hiperbólica e Elíptica que caracterize um material de apoio aos professores e 

alunos do Ensino Médio da Rede Pública Estadual. No próximo item, há uma 

apresentação  de  algumas  diferenças  que,  entende-se,  contribuirá  para 

entender os conhecimentos geométricos nas geometrias em questão. 

3. Principais diferenças
3.1. Definições

Em sua trajetória o homem sempre usou-se da arte de explorar o mundo 

para  a  satisfação  de  necessidades  filosóficas  ou  de  sobrevivência.  Com 

relação à Geometria,  não poderia ser diferente.  Etmologicamente, a palavra 

geometria vem do grego, geo, que significa Terra, e metria, medida (medida da 

Terra).

Evidentemente, ocorreram muitos avanços no conhecimento geométrico, 

e, correlato a isso, os conceitos passaram por mudanças. Riemann com sua 

visão revolucionária sobre Geometria considera que, “para construir uma teoria 

geométrica é necessário: a) uma variedade de elementos; b) as coordenadas 

destes elementos (em um caso geral n); c) a lei de medição das distâncias 

entre  esses  elementos”  (RIBNIKOV,  1987,  p.  445).  Mas,  o  que  é  uma 

Geometria Não Euclidiana?

Toda Geometria, Euclidiana ou Não Euclidiana, é formada e, portanto, 

determinada  por  um  grupo  de  afirmações  consideradas  verdadeiras  e 

denominadas de axiomas. De acordo com Kaleff e Nascimento (2004, p. 14) 

“para uma Geometria ser chamada de não-Euclidiana é preciso que em seu 

conjunto de axiomas, pelo menos um dos axiomas da Geometria Euclidiana 

não seja verdadeiro”. Robold (1992, p. 45) define Geometrias Não Euclidianas 

como “um sistema geométrico construído sem a ajuda da hipótese euclidiana 

das paralelas e contendo uma suposição sobre paralelas incompatível com a 

de Euclides”. Davis e Hersh (1995, p. 207) dizem que “uma Geometria Não-
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Euclidiana é aquela que é jogada com axiomas diferentes dos de Euclides”.   

As definições apresentadas aqui nos permitem conhecê-las um pouco 

mais do ponto de vista das diferenças oriundas do 5º postulado de Euclides.

3.2. O Postulado das Paralelas

3.2.1. Geometria Euclidiana

Dados um ponto  P e uma reta  r,  existe  uma 
única  reta  s que  passa  pelo  ponto  P e  é 
paralela a r.

3.2.2. Geometria Não Euclidianas:
Geometria Hiperbólica:
 

                                                            

Geometria Elíptica:

3.3. Curvaturas e Denominações
Em matemática, é conveniente formular as idéias e, em alguns casos, as 

definições de acordo com as superfícies plana, esférica e pseudo-esfera ou 

superfície  em  forma  de  sela.  As  figuras  abaixo  contribuem  para  melhor 

compreender a idéia de superfícies.  Desta forma, podemos pensar em uma 

idéia  para  a  reta  em  um  plano  como  “uma  linha  reta  que  se  estende, 

infinitamente, em ambas as direções” (MOISE; DOWNS, 1986, p. 8).  Kasner e 

Newman (1968, p. 146) escreve que 
um modo de definir uma linha reta é dizer que é a menor distância entre dois 
pontos. [...]  todos sabem, face a muitas experiências feitas por exploradores 
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aeronáuticos, em recentes ocasiões, que a rota mais curta entre dois pontos da 
superfície da Terra pode ser traçada seguindo-se o arco do grande círculo que 
passa  por  ambos.  De  modo  bastante  conveniente,  há  sempre  um  grande 
círculo que passa em cada dois pontos da superfície de uma esfera.
 

Então, ao considerarmos a superfície da Terra e tentarmos descobrir o 

caminho mais curto entre dois pontos dados, vamos perceber que o caminho 

mais curto é determinado por um arco contido no grande círculo que passa por 

eles. Esta idéia é válida para a superfície esférica. O grande círculo em uma 

esfera corresponde, portanto, à linha reta do plano.   

Em outras superfícies como na pseudo-esfera ou superfície em forma de 

sela, figura abaixo, a linha reta possui outra aparência. Ela se apresenta de 

maneira diferente em comparação ao plano e à esfera. Entretanto, é a mesma 

linha  reta que se estende, infinitamente, em ambas as direções no plano e o 

grande círculo da esfera. Todavia, por estar localizada na pseudo-esfera, ela 

assume o formato desta superfície.   

Por conta dos diferentes endereços que pode se localizar uma linha, em 

Matemática, generalizou-se para curva a menor distância entre dois pontos. 

Esta  pode  se  localizar  no  plano,  na  esfera,  na  pseudo-esfera  e  em outras 

superfícies  que  possam  existir.  Independente  da  superfície  onde  ela  se 

encontra, é denominada geodésica.  

Assim, em um plano, se não forem paralelas, um par de geodésicas se 

encontram em um ponto. Em uma esfera, um par de geodésicas, sempre se 

encontram em dois pontos. Na pseudo-esfera, um par de geodésicas paralelas 

se aproximam assintoticamente, entretanto, nunca se interceptam. 

Em uma superfície, as geodésicas e uma Geometria, são determinadas 

pela curvatura. Aqui não vamos aprofundar no conceito de curvatura. Sendo 

assim,  tomamos-o  em  sua  noção  intuitiva.  Em  matemática,  um  plano  tem 

curvatura zero, uma esfera tem curvatura maior que zero e uma pseudo-esfera 

tem curvatura menor que zero. Kasner e Newman (1968, p. 147) denominam 

de Euclidiana ou Parabólica a geometria  de curvatura zero;  de Riemaniana 

Esférica  ou  Elíptica  a  geometria  de  curvatura  maior  que  zero  e  de 

Lobachevskiana ou Hiperbólica a geometria de curvatura menor que zero.    
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Geometria  de  curvatura  maior  que  zero:  Riemaniana 

Esférica ou Elíptica.

Geometria  de  curvatura  menor  que  zero: 

Lobachevskiana ou Hiperbólica

A  Geometria  de  curvatura  zero:  Euclidiana  ou 

Parabólica.

3.4. Retângulos
Aqui vamos considerar apenas os retângulos. Na Geometria Euclidiana 

há retângulos. Nas Geometrias Hiperbólica e Elíptica o que mais se aproxima 

de retângulos são os Quadriláteros de Lambert e os Quadriláteros de Saccheri. 

O  quadrilátero  de  Saccheri,  na  superfície  Hiperbólica,  possui  dois 

ângulos  retos  e  dois  lados  congruentes.  Na  figura  à 

direita, AB  é o lado base e DC  é chamado lado topo do 

quadrilátero. Os lados AD  e BC  são congruentes. Os ∠

A e ∠ B são retos e os ângulos ∠ D e ∠ C não são retos, são congruentes e 

agudos.  

O  quadrilátero  de  Lambert,  na  superfície 

Hiperbólica,  possui  o  quarto  ângulo  agudo.  Assim,  o 

lado BC vertical adjacente ao ângulo agudo é maior que 

seu lado oposto AD . 

O quadrilátero de Saccheri, na superfície Elíptica, 

possui  os ângulos do  topo,  ∠ D e  ∠ C, congruentes  e 

obtusos. Os ângulos, ∠ A e ∠ B, do lado base, são retos. 
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O quadrilátero de Lambert, na superfície Elíptica, possui o quarto ângulo, 

no  caso da figura  à direita,  o  ∠ C, obtuso.  Os lados do 

quadrilátero  adjacentes  a  este  ângulo,  são  maiores  que 

seus correspondentes opostos. Na figura em questão, são 

eles: BC  maior que AD  e DC  maior que AB . 

3.5.  Comparações  entre  alguns  conteúdos  geométricos  nas  diferentes 
geometrias

Existem livros que trazem estudos pormenorizados sobre comparações 

entre Geometria Euclidiana e Geometrias Não Euclidianas. Aqui, neste estudo, 

o  objetivo  é  apresentar  algumas  diferenças.  Reportamo-nos  a  uma  tabela 

comparativa  entre  as  Geometrias  Euclidiana,  Hiperbólica  e  Elíptica 

apresentadas por Davis e Hersh (1995, p. 211). A fonte de pesquisa de Davis e 

Hersh está no livro Basic Concepts of Geometry de Prenowitz e Jordan. 

CONTEÚDO 

MATEMÁTICO

GEOMETRIA 

EUCLIDIANA

GEOMETRIAS NÃO EUCLIDIANAS
LOBACHEVSKIANA RIEMANNIANA

Duas  retas 
distintas 
intersectam em

Um ponto Um ponto Em  dois  pontos 
antípodos. 

Dada  uma reta L 
e  um  ponto  P 
exterior  a  L, 
existe(m)

Uma  reta  e  só 
uma  que  passa 
por  P  e  é 
paralela a L.

Pelo  menos  duas 
retas  que  passam 
por P e é paralela a 
L. 

Não  há  reta  que 
passa por  P e  é 
paralela a L.

Uma reta
É  dividida  em 
duas  por  um 
ponto

É dividida em duas 
por um ponto

Não  é  dividida 
em duas por  um 
ponto

As  retas 
paralelas

São 
eqüidistantes

Nunca  são 
eqüidistantes Não existem

Se  uma  reta 
intercepta  uma 
de duas paralelas

Intercepta  a 
outra

Pode  ou  não 
interceptar a outra

Como  não  há 
paralelas,  isto 
não ocorre. 

A  hipótese  de 
Saccheri  válida é 
a do 

Ângulo reto Ângulo agudo Ângulo obtuso

Duas  retas 
distintas 
perpendiculares a 
uma terceira 

São paralelas São paralelas Interceptam-se

A  soma  das 
medidas  dos 
ângulos  internos 
de um triângulo é

Igual a 180º Menor do que 180º Maior que 180º 
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A  área  de  um 
triângulo é

Independente  da 
soma  dos  seus 
ângulos

Proporcional  ao 
defeito da soma de 
seus ângulos 

Proporcional  ao 
excesso da soma 
de seus ângulos. 

Dois  triângulos 
com  ângulos 
correspondentes 
iguais são

Semelhantes Congruentes Congruentes

Bissetrizes de um 
triângulo

Possui  três.  São 
semi-retas  que 
dividem o ângulo 
ao meio

Possui  três.  São 
círculos 
máximos. 

Alturas  de  um 
triângulo

Possui  três.  São 
segmentos  de 
retas

Possui  três.  São 
círculos 
máximos.

Medianas  de  um 
triângulo

Possui  três.  São 
segmentos  de 
retas

Possui  três.  São 
círculos 
máximos.

Lados  de  um 
triângulo

São  segmentos 
de retas

São ângulos com 
vértices no centro 
da  esfera.  São 
medidos  em 
graus.

Classificação  de 
triângulos quanto 
aos ângulos

Retângulo:  1 
ângulo reto
Acutângulo: 
ângulos  internos 
agudos
Obtusângulo: um 
dos  ângulos  é 
obtuso 

Retângulo:  um 
ângulo reto
Birretângulo: dois 
ângulos retos
Trirretângulo: três 
ângulos retos

Classificação  de 
triângulos  quanto 
aos lados

Isósceles:  dois 
lados  com  a 
mesma medida e 
dois  ângulos 
congruentes.
Eqüilátero:  três 
lados  com 
medidas iguais e 
três  ângulos 
congruentes.
Escaleno:  dois 
lados  quaisquer 
não  são 
congruentes

Retilátero:  um 
lado mede 90º 
Birretilátero:  dois 
lados medem 90º 
Trirretilátero: 
cada  um  dos 
lados mede 90º 

Soma  dos 
ângulos externos

É  a  soma  dos 
internos  não 
adjacentes 

Varia  entre  0o e 
360º 

Soma  dos 
ângulos  internos 
de quadrilátero

Igual a 360º Menor que 360º Maior que 360º 
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4. Considerações finais
Uma vez que os professores de Matemática da rede pública estadual 

optaram por inserir no currículo de Matemática Geometrias Não Euclidianas, 

assim que entrarmos em sala de aula para abordamos conceitos de Geometria, 

devemos ampliar, para alguns conceitos geométricos, em nossa fala o seguinte 

dizer: isto é válido para a Geometria Euclidiana, porém para as Geometrias não 

Euclidianas as relações são outras.

É evidente que as abordagens do conhecimento geométrico no cenário 

das Geometrias Não Euclidianas na educação pública estadual estão iniciando. 

Temos,  portanto,  desafios  pela  frente,  ou  seja,  buscar  pela  investigação 

matemática  e  no  contexto  da  educação  matemática  a  sistematização  de 

materiais de cunho didático-pedagógico para que professores e alunos tenham, 

em seu alcance, meios para se apropriarem deste conhecimento geométrico.

Este artigo é uma produção inicial, igual a outros que estão surgindo. 

Com  um  tempo  de  médio  e  longo  prazo,  teremos  um  elenco  de  material 

importante  para  nosso  trabalho  docente.  Com  isso,  pensamos  que,  a 

Matemática e o conhecimento matemático é uma atividade humana e enquanto 

educadores, temos condições de avançarmos na organização de materiais que 

apresentam  novos  conhecimentos,  comumentemente,  não  abordados  em 

nossas aulas de Matemática. 

É interessante refletirmos sobre nossa prática pedagógica e, por meio 

desta  reflexão,  propiciar  que  os  alunos  também  reflitam  sobre  conceitos 

matemáticos. Assim, é possível que nosso poder de análise, de conjectura e de 

sistematização de idéias  seja  ampliado.  Uma forma para  buscarmos  isto  é 

colocar  nas  mãos  de  nossos  alunos  conhecimentos  diferentes  sobre  um 

mesmo conteúdo em que as comparações conceituais possam ser feitas. Ao 

mesmo tempo, é coerente discutir tais conhecimentos articulados com a nossa 

vivência  e  nossa  experiência,  cuja  base  é  a  materialidade  onde  estamos 

inseridos.   

Martos (2002) realizou uma investigação baseado em uma proposta que 

possibilitou  aos  alunos,  em  grupos,  explorar  e  realizar  comparações, 

coexistentemente, entre os conceitos de Geometria Euclidiana e conceitos de 

Geometria Não Euclidiana. Segundo a autora em vários momentos da pesquisa 
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houve  constatações  pelos  alunos  as  quais  possibilitaram  perceber  as 

diferenças  entre  os  conceitos  geométricos  da  Geometria  Não  Euclidiana 

abordada, a esférica, e a Geometria Euclidiana do plano. Isto fez que os alunos 

verbalizassem  as  relações  existentes  entre  os  conceitos  das  geometrias 

abordadas.  A  pesquisadora  destaca  que  na  realização  dos  trabalhos 

“apareceram muitos  termos  em evidência,  entre  eles  interação dos  grupos, 

dialogicidade, significado na aprendizagem e inovação”. (p. 132)

As constatações de Martos dão consistência ao nosso trabalho, pois 

defendemos a abordagem das Geometrias Não Euclidianas, coexistentemente, 

com  a  Geometria  Euclidiana.  Defendemos  propostas  de  ensino  e  de 

aprendizagem  de  Matemática  que  possibilitam  aos  alunos  compreender 

conceitos  geométricos  básicos,  de  forma  que  conheçam  as  dimensões 

geométricas  da  Geometria  Euclidiana e  de  Geometrias  Não Euclidianas.  É 

interessante  que  o  conhecimento  dos  conceitos  geométricos  estejam 

articulados  à  capacidade  de  manipulação  das  fórmulas  matemáticas  e  a 

visualização e experimentação por meios de materiais manipuláveis. 

Entendemos que conhecer Geometria é ter possibilidades de intervir na 

mudança do espaço onde o estudante circula e vive. É um meio pelo qual uma 

formação  coerente  é  possível  de  maneira  que  os  alunos  atuem  com 

instrumentos teóricos e práticos vislumbrando mudanças de caráter social.  
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