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Resumo: Este trabalho procurou reconhecer na história das geometrias não-
euclidianas uma justificativa para a inserção destas como conteúdos de Matemática do 
Ensino Fundamental e Médio na escola pública do Estado do Paraná. O autor 
apresentou um conjunto de atividades que procuram auxiliar a introdução do conteúdo 
de Geometrias não-euclidianas aos colegas professores da rede pública, atendendo 
às diretrizes curriculares. Os objetivos afetos ao desenvolvimento deste trabalho 
foram: estudar o surgimento histórico e filosófico das geometrias euclidianas e não-
euclidianas, desde a civilização grega até os nossos dias, discutir as razões do ensino 
desta geometria e selecionar conteúdos de geometrias não-euclidianas que possam 
ser estudados no ensino básico e que atendam as condições de desenvolvimento do 
pensamento geométrico dos educandos. Com o produto deste trabalho o autor espera 
uma colaboração dos colegas com criticas e sugestões ao desenvolvimento das 
atividades uma vez que a bibliografia pertinente é escassa.

Palavras-chave: Geometrias Não-Euclidianas, Ensino de Matemática, Formação de 
professores.

Abstract: This work intended to know the history of the non-euclidian geometries and 
the insertion of the non-euclidian Geometries as a High School content of the Paraná 
State public schools. The author presented a sample of the activities that try to ease 
the introduction of the content of non-euclidian Geometries to the fellow teachers of the 
public schools network, corresponding to the curricular directions. The goals of this 
work are: to study the historic e philosophic birth of the euclidian and non-euclidian 
geometries, since the Greek civilization until nowadays, to discuss the reasons of 
teaching this geometry and to select contents of the non-euclidian geometries that may 
be studied in the low level grades and that match the conditions of the geometric 
thinking development of the students. The author requests that the product of this work 
should be target with critics and suggestions seeing that there are few bibliographies 
on this subject. 
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As diretrizes curriculares da rede pública de educação básica do Estado 

do Paraná propõem como conteúdos estruturantes de Matemática para o 

Ensino Médio: Números e Álgebra, Geometrias, Funções e Tratamento da 

Informação.

O conteúdo de Geometrias é desdobrado em geometria plana, 

geometria espacial, geometria analítica e noções básicas de geometria não-

euclidiana. 

A inserção do conteúdo de noções básicas de geometrias não 

euclidianas ainda não aconteceu nas escolas da rede pública do Estado do 

Paraná. É possível que ela seja dificultada pelo não conhecimento do seu 

conteúdo, pelo desconhecimento de linhas metodológicas por parte de grande 

parcela de professores ou, ainda, pela ausência de textos nos livros didáticos 

que contemplem o assunto.

Acredito ser oportuna uma investigação sobre o surgimento da 

Geometria, quer como componente da Ciência quer como parte integrante do 

currículo da escola. Pois bem:

As primeiras idéias geométricas foram abstraídas da natureza pelo 

homem nos primeiros dias da civilização e influenciaram o desenvolvimento da 

humanidade. Inicialmente, segundo renomados autores de História da  

Matemática, como Boyer (1996) e Struik (1997), essas idéias contemplavam as 

necessidades que o homem, ao se tornar sedentário, teve de buscar 

alternativas de sobrevivência na agricultura e no pastoreio. Em diferentes locais 

do planeta produziu-se conhecimento geométrico para resolver problemas de 

demarcação de terras, construção de habitações, templos, palácios entre 

outros. 

Cerca de 300 anos antes da era cristã, em Alexandria, Euclides 

sistematizou o conhecimento geométrico da época, na obra chamada 

Elementos. O caráter lógico e formal de Euclides, organizou e sistematizou os 

uma geometria, estabelecendo os termos primitivos, axiomas, postulados e 

teoremas. A obra de Euclides serviu de manual para o estudo de Geometria 

durante dois mil anos e exerce influência, ainda em nossos dias, no âmbito 

escolar. 
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Usando como termos primitivos as noções de ponto, reta e plano, 

Euclides construiu seu sistema formal alicerçado em cinco postulados, a saber:

P1. É possível traçar uma linha reta de qualquer ponto a qualquer 

ponto.

P2. É possível prolongar um segmento de reta indefinidamente para a 

construção de uma linha reta.

P3. É possível traçar um círculo a partir de um centro e um raio.

P4. Todos os ângulos retos são iguais entre si.

P5. Se uma reta duas retas formando ângulos interiores de um 

mesmo lado menores do que dois retos, prolongando-se essas 

duas retas indefinidamente elas se interceptarão no lado em que 

os dois ângulos são menores do que dois retos.

Figura 1

Além dos cinco postulados, o sábio grego acrescentou cinco outras 

verdades de caráter universal, os axiomas, com o intuito de fundamentar seus 

conhecimentos geométricos. Ei-los:

A1. Coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si.

A2. Adicionando-se quantias iguais a coisas iguais, as somas são 

iguais.

A3. Subtraindo-se quantias iguais de coisas iguais, as diferenças são 

iguais.

A4. Coisas que coincidem umas com as outras são iguais entre si.

A5. O todo é maior que cada uma das partes.
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A simples leitura dos enunciados dos postulados e dos axiomas mostra 

que eles são tão evidentes que nenhum leitor deles duvida. O quinto postulado, 

porém, não parecia tão evidente como os demais. Alguns matemáticos o 

consideraram como uma proposição a ser demonstrada, a partir dos outros 

quatro postulados, não faltando candidatos, ao longo dos séculos, em fazê-la. 

(Machado, 1994, p. 32)

A impossibilidade de demonstração do último postulado de Euclides 

levou alguns matemáticos a substituí-lo por outros enunciados de caráter mais 

simples e evidentes. Tal prática mostrou que existem outras proposições que, 

colocadas no lugar do quinto postulado, não alteram o caráter formal da 

Geometria de Euclides. Foram tomados como enunciados em lugar do quinto 

postulado, por exemplo, estas proposições: Por um ponto situado fora de uma 

reta pode-se traçar uma única reta paralela à reta considerada ou a soma dos 

ângulos de um triângulo qualquer equivale a dois ângulos retos ou, ainda, por 

três pontos não alinhados existe uma circunferência que os contém. 

(Machado, 1994, p. 32)

Já em pleno século dezoito, o matemático italiano Sacchieri, investigou a 

independência do quinto postulado de Euclides, isto é, ele admitiu os quatro 

primeiros como verdades e negou o último. Com essa proposta ele pensava 

obter resultados absurdos e contradições que indicassem a necessidade de 

existência do polêmico postulado. Nada disso ocorreu.

Desconhecendo a proposta de Sacchieri, no século seguinte, 

trabalhando de modo independente, Gauss, Lobachevski, Bolyai e, um pouco 

mais tarde, Riemann estabeleceram a independência do quinto postulado 

criando, assim, novas geometrias consistentes, conhecidas por não-

euclidianas.

Na geometria do russo Lobachevski é lícito que por um ponto fora de 

uma reta sejam conduzidas mais do que uma paralela; a soma dos ângulos de 

um triângulo qualquer é inferior a dois ângulos retos. Já para a geometria de 

Riemann ficou estabelecido que por um ponto fora de uma reta é impossível 

conduzir paralelas e que a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 

superior a dois ângulos retos.

Para Petit (1982) e Courant e Robbins (2000) a Geometria Não-

Euclidiana destruiu a sistema de Euclides onde o conhecimento experimental 
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da realidade física deveria se ajustar. Em compensação, essa nova geometria 

não-euclidiana auxiliou a compreensão e estabelecimento da Teoria da 

Relatividade de Einstein.

Geometria Não-Euclidiana: Motivos e Modos de Inserção no Ensino Médio

Voltemos à inserção das geometrias não-euclidianas no currículo do 

Ensino Médio, no Estado do Paraná. A Geometria Não-Euclidiana está  prevista 

pelas diretrizes curriculares da rede pública do Estado do Paraná e sua efetiva 

implantação ainda não aconteceu no currículo do Ensino Médio. É possível que 

ela seja dificultada pelo não conhecimento do seu conteúdo, pelo 

desconhecimento de linhas metodológicas por parte de grande parcela de 

professores ou pela ausência de textos nos livros didáticos que contemplem o 

assunto. 

O uso do livro didático na escola da rede pública é facilitado pela 

distribuição gratuita promovida pelas políticas governamentais do Estado do 

Paraná. O livro adotado, escrito pela equipe do professor Longen (2004), 

deverá servir de texto básico para as atividades escolares por três anos. Será 

adotado, portanto, até 2008. Nele não aparecem textos sobre Geometrias Não-

Euclidianas. O outro livro, distribuído aos alunos no início de 2007, aparenta 

ser um paradidático. Foi escrito por vários educadores do Estado do Paraná 

que participaram do Projeto Folhas. Nele não são contempladas as Geometrias 

Não-Euclidianas. Para os anos seguintes, as escolas deverão escolher o livro 

que é enviado gratuitamente pelo governo federal. Os livros enviados pelas 

editoras para análise nada trazem de Geometrias Não-Euclidianas,

Acrescente-se a subtração de uma aula semanal em cada série, ocorrida 

nos últimos anos, com o objetivo de implantar as disciplinas de Sociologia e 

Filosofia, que teremos um quadro pouco promissor para atender a 

determinação do currículo do ensino médio na escola paranaense.

 Na escola onde leciono, o planejamento da terceira série do Ensino 

Médio propõe como conteúdos: Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares, 

Geometria Analítica (Estudo da reta e da circunferência), Geometrias Não-

Euclidianas, Geometria dos Fractais, Números Complexos, Polinômios e 
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Equações Algébricas. Surpreende a inserção da Geometria dos Fractais no 

currículo da escola. Este conteúdo ainda não é previsto nas diretrizes 

curriculares do Estado do Paraná. 

Os três primeiros conteúdos eram tradicionalmente desenvolvidos na 

segunda série. Foram incorporados à terceira série, haja vista que o autor do 

livro didático gratuito assim o fez. Sem nenhuma discussão com a comunidade 

escolar. Os demais, exceto Geometrias Não-Euclidianas e Fractais, eram 

ministrados na série, com tranqüilidade, antes da subtração de uma hora-aula 

semanal.

Façamos algumas contas: O calendário do ano letivo é integralizado em 

quarenta semanas. Temos três aulas semanais. São cento e vinte aulas. Em 

cada bimestre temos duas avaliações e uma aula de recuperação. São doze no 

ano letivo. Sobram cento e oito. Lembremos das tradicionais semanas de jogos 

e de outros eventos que acontecem na escola. É provável que a quantidade de 

aulas ministradas, deste modo, não ultrapasse uma centena. Uma centena de 

aulas para estudar nove assuntos. É quase certo vislumbrar que algum tema 

seja esquecido ou deixado de lado.

Por que não suspeitar que sejam os conteúdos recentemente propostos 

pelas diretrizes curriculares do Estado do Paraná? As Geometrias Não-

Euclidianas e os Fractais. É provável que poucos professores os conheçam 

profundamente. O livro didático adotado pela escola não contempla os 

assuntos. Além disso, historicamente, a Geometria sempre foi deixada de lado 

no ensino brasileiro privilegiando-se a Álgebra e a Aritmética. (Pavanello, 1993, 

p. 7 -17)

A Geometria, como parte integrante e formadora da disciplina de 

Matemática no currículo das escolas brasileiras, parece desprotegida, 

desamparada, abandonada, relegada a um plano inferior, necessitando ser 

resgatada pela escola e pelos professores que a lecionam.

Lorenzato (1995) constatou que grande parcela de docentes não 

possuem conhecimentos geométricos necessários para a execução de suas 

práticas pedagógicas, que valorizam em demasia o livro didático e que este 

coloca os conteúdos de Geometria no seu final, apresentando textos sem 

vínculo com quaisquer aplicações ou explicações da natureza lógica ou 

histórica.
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Sthalschmidt (2001) e Gaiowski (2003) verificaram que o currículo dos 

cursos superiores fornece aos licenciados em Matemática uma frágil formação, 

fazendo com que os futuros professores tenham dificuldade em ensinar 

Geometria aos seus alunos.

Gazire (2000) constatou, em cursos de formação continuada, que a 

maioria dos docentes apresentavam frágil conhecimento da disciplina e tinham 

pouca base em Geometria, mostrando-se incapazes de lembrar em quais livros 

haviam estudado Geometria. 

Fainguelernt (1999) aponta quatro causas diretamente relacionadas com 

as práticas pedagógicas que fazem com que a Geometria esteja praticamente 

ausente da sala de aula. São elas: a não renovação da disciplina; a falta de 

conhecimento dos professores, a importância excessiva do livro didático e a 

elaboração de currículos que não privilegiam o ensino da Geometria nas séries 

iniciais.

Em um estudo de caso com professores das séries iniciais do Estado de 

São Paulo, Passos (2000) constatou que os sujeitos de sua pesquisa não 

trabalhavam os conceitos geométricos recomendados nas propostas 

curriculares ou apresentavam dificuldades em fazê-lo. Segundo a autora, esta 

dificuldade é de ordem teórica ou metodológica e compromete o processo de 

aprendizagem dos alunos que desconhecem conceitos geométricos 

elementares.

Para que possam acontecer ensino e aprendizagem em Geometria é 

necessário minimizar todos os problemas pesquisados pelos autores citados 

nos parágrafos acima. Além disso, necessário se faz organizar um curso onde 

o aluno esteja num nível de conhecimento geométrico compatível com o 

material didático, conteúdo e vocabulário do professor. (Crowley, 1994, p. 5)

Sendo assim, é de se esperar que os conteúdos de Geometria Não-

Euclidiana a serem ministrados no Ensino Médio, e mesmo na Fundamental, 

não tenham preocupação com a axiomática, com os teoremas e suas 

demonstrações. Os conteúdos ministrados podem apresentar uma relação com 

outras disciplinas, como a História, a Geografia, a Filosofia, a Sociologia e a 

Física.

Para Martos (2002) os conteúdos podem ser ministrados em forma de 

atividades em grupo, possibilitando, aos alunos com mais dificuldades, a ajuda 
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de um colega mais capacitado ou até do professor. Trabalhando em grupo, os 

alunos aprendem e valorizam regras de convívio em sala de aula. O professor 

terá que privilegiar o diálogo, fazendo com que as aulas não sejam conduzidas 

apenas pelo seu conhecimento.

Lénárt (1993) defende a inclusão da geometria esférica no currículo da 

geometria escolar, pois ela é parte das nossas experiências diárias, visto que 

vivemos sobre uma superfície esférica. Acredita que aos estudantes deveria se 

oportunizar estudar a Geometr ia Eucl id iana e Não-Eucl id iana, 

simultaneamente.

Apresentamos, a seguir, sugestões de algumas atividades que podem 

contribuir para a inserção dos conteúdos de Geometria Não-Euclidiana em sala 

de aula. Segue abaixo a sua descrição.

Descrição de atividades para a inserção das Geometrias Não-Euclidianas 

em sala de aula

Atividade 1. As linhas notáveis da Terra e os elementos da esfera

Discutir com os alunos como é a Terra. O que seja a linha do Equador, 

os trópicos de Câncer e Capricórnio e o Meridiano de Greenwich. Como 

funciona o sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude). O que é 

fuso horário.

Esta atividade remete a uma integração dos conteúdos de 

Geometria com os conteúdos de Geografia. Pode-se facilmente chegar a 

História, a Filosofia e a Sociologia pesquisando as concepções que os povos 

antigos e da Idade Média tinham do nosso planeta e como aconteceram as 

evoluções que permitiram ao homem, ao iniciar a Idade Moderna, descobrir 

novos continentes ou promover a conquista do espaço, nos dias atuais.

Os alunos podem verificar a proximidade que existe entre os nomes e 

conceitos usados em Geografia e em Geometria, como pólo, meridiano, 

paralelo e equador são componentes de uma esfera. Pólo é considerada pela 

geografia, como uma região do planeta Terra e meridiano, equador e paralelos 

são linhas imaginárias traçadas pela superfície do planeta.
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Figura 2

Atividade 2. A Lei Angular de Tales

Numa folha de papel, com auxilio de uma régua, desenhe um triangulo 

qualquer. Recorte as três regiões angulares obtidas. Verifique que as juntando 

forma-se um semicírculo. Que lei da Geometria você acaba de verificar?

Esta atividade usa um teorema fundamental da Geometria Euclidiana, 

conhecido como Lei Angular de Tales, apresentado aos alunos durante o 

Ensino Fundamental. Feita a sua verificação ou recordação, o professor poderá 

desafiar a classe a construir a sua demonstração, utilizando um triangulo cujos 

pontos da base serão considerados como B e C e o vértice oposto ao lado BC 

será o vértice A. 

Para proceder a demonstração, basta traçar uma paralela ao lado BC do 

triângulo em A. A figura 3 ajuda a mostrar γβα ++ = 180º em A e, aceitando 

como verdade o fato que os ângulos alternos internos determinados por duas 

paralelas e uma transversal são iguais, fica demonstrado que a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos.
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Figura 3

Outro modo de concretizar a demonstração consiste em sugerir que seja 

usada a proposição que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos 

não adjacentes de um triângulo. Usando esta verdade, chega-se facilmente a 

demonstração que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180º.

Atividade 3. Soma dos ângulos internos de um triângulo traçado sobre uma 

superfície esférica

Tome uma esfera e marque na sua superfície dois pontos distintos A e B. 

Para ligar esses pontos, sobre sua superfície, você necessita de uma linha 

(pode ser uma fita, um elástico ou um barbante). Marque um ponto C na 

superfície, não pertencente à linha traçada, ligando-o com os pontos A e B. 

Usando um transferidor de papel meça os ângulos internos do triângulo. Ache 

sua soma. Compare com a soma dos ângulos internos obtidas pelos seus 

colegas. O que constatou? Se você aproximar os vértices do triângulo, o que 

acontece com a soma dos ângulos internos? E se você afastar?

Os alunos podem usar uma esfera de isopor, uma bola de basquete ou 

de futebol ou o próprio globo terrestre para executar a tarefa. O professor pode 

determinar que um aluno faça as anotações das diferentes somas das medidas 

dos ângulos internos desses triângulos. Refletir com a turma os diferentes 

resultados obtidos, todos superiores a 180º, e especular quando a soma se 

aproxima de 180º e quando se distancia.

Atividade 4. A construção simultânea de um triângulo trirretângulo e eqüilátero
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Com três pedaços de barbante iguais podemos construir um triângulo 

eqüilátero, com ângulos internos retos. Numa esfera de isopor, coloque um 

alfinete para prender dois pedaços iguais de barbante no lugar estabelecido 

pelo grupo como pólo. O terceiro pedaço coloque e prenda sobre o equador. 

Meça com um transferidor, construído com papel, os ângulos internos desse 

triângulo. O que observou? Verifique que parte da área da superfície esférica o 

triângulo ocupa.

Atividade 5. A variação da soma dos ângulos internos de um triângulo numa 

superfície esférica

A figura 4 mostra a construção de um triângulo sobre uma superfície 

esférica. Ficaram determinados, sobre a superfície esférica, dois triângulos: 

Um, bem pequeno, de superfície quase nula e plana e soma dos ângulos 

internos bem próxima de 180º. Sua área é bem pequena quando comparada 

com a área da superfície esférica, quase que desprezível. Outro, bem grande, 

é a região colorida da figura. Sua área é bem próxima da área da superfície 

esférica. Note que esta região fica determinada por três pontos e por três lados, 

os mesmos que determinam o triângulo pequeno. Surge, assim, um novo 

conceito matemático, o conceito de triângulo construído sobre uma superfície 

esférica.

Considerando que os alunos já são conhecedores da Lei Angular de 

Tales e sabedores que a circunferência tem 360º, o professor poderá levar 

seus alunos a concluírem que numa superfície esférica todo triângulo traçado 

tem a soma das medidas dos seus ângulos internos compreendida entre 180º e 

900º. 
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A figura 4 ilustra o resultado. Juntando a soma dos ângulos externos ao 

triângulo pequeno e quase que plano aos ângulos do triângulo maior colocado 

sobre a superfície esférica temos como soma 1080º. Como a soma do triângulo 

pequeno é próxima de 180º, concluímos que a soma dos ângulos do triângulo 

esférico pode chegar a 900º. 

Figura 4

Atividade 6. 

Discutir com os alunos a solução do clássico problema da cor do urso:

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 achou que voltara 

novamente para a sua casa. Qual é a cor do urso?

Marlos (2002) acredita ser esta atividade muita rica, pois permite 

observar que retas paralelas não existem na esfera. Além disso, no plano 

euclidiano, o urso nunca teria voltado para casa. O modelo de percurso é uma 

poligonal que retrata três lados consecutivos de um quadrado. Aparecem, 
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necessariamente, duas paralelas uma no sentido norte-sul e outra no sentido 

sul-norte. Sobre uma superfície esférica, próximo da forma do nosso planeta, o 

modelo é um triângulo eqüilátero.

Atividade 7. Reconhecendo superfícies esféricas e hiperbólicas

Objetos cuja superfície pode ser revestida por folhas de papel sem que 

elas rasguem ou que surjam pregas são compatíveis com a Geometria de 

Euclides. Objetos que ao serem embrulhados ou revestidos geram pregas são 

compatíveis com a Geometria Esférica. Neles a soma dos ângulos internos 

está compreendida entre 180º e 900º. Quando isso acontece dizemos que a 

superfície desses objetos apresenta curvatura positiva. Objetos que ao serem 

revestidos fazem com que o papel se rasgue apresentam superfície de 

curvatura negativa. Nesses objetos um triângulo construído terá soma dos 

ângulos inferior a 180º.

Estabelecidas essas definições de curvatura, podem-se selecionar 

alguns objetos euclidianos - sugere-se de formato cilíndrico e cônico, e outros 

não-euclidianos, de curvatura positiva e negativa. Podem ser escolhidos, por 

exemplo, uma esfera, uma sela de montaria ou um tamborete. Ao fazer os 

embrulhos, os alunos constatarão a ocorrência de pregas na bola, rasgões na 

cela e no tamborete. Já, no cone e no cilindro, não encontrarão dificuldade em 

completar o embrulho. 

Esta atividade permite que os alunos identifiquem objetos com superfície 

euclidiana ou não-euclidiana.

Atividade 8. Quando a soma dos ângulos de um triângulo é inferior a 180º

Selecione uma superfície de curvatura negativa, pode ser uma sela de 

montaria ou um tamborete. Marque três pontos distintos sobre essa superfície. 

Para ligar esses pontos, sobre sua superfície, você necessita de uma linha 

(pode ser uma fita, um elástico ou um barbante). Você acaba de obter um 

triângulo sobre uma superfície hiperbólica. Convide seus colegas a medir os 
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ângulos internos do triângulo e anotar a sua soma. Mudando a posição dos 

pontos o que pode ser verificado?

Esta atividade permite a inserção numa nova geometria: a hiperbólica, 

onde a soma dos ângulos de um triângulo é sempre inferior a dois ângulos 

rasos. 

Considerações finais

Este trabalho procurou mostrar o surgimento histórico e filosófico das 

geometrias euclidianas e não-euclidianas, desde a civilização grega até os 

nossos dias e selecionar atividades de geometrias não-euclidianas que possam 

ser realizadas no ensino básico e que atendam as condições de 

desenvolvimento do pensamento geométrico dos educandos.

Acredito que a inserção das geometrias não euclidianas deverá 

acontecer nas escolas públicas do Paraná desde que seja oportunizada uma 

capacitação aos professores, na forma de formação continuada, no que diz 

respeito ao conhecimento do conteúdo e a maneira de ensinar. 

Infelizmente, as diretrizes curriculares da rede pública de educação 

básica do Estado do Paraná apenas propõem a inserção das geometrias não 

euclidianas em seu currículo. Não apresentam as justificativas para a sua 

inserção. Cabe aos educadores matemáticos do nosso estado a investigação 

das reais necessidades de se ensinar está ciência. 

Concluo destacando que tive muita dificuldade em levar a termo este 

trabalho, em face de pouca referência bibliográfica disponível para estudar o 

tema e selecionar, assim, atividades que possam auxiliar o professor a inserir 

estes conteúdos na escola paranaense.
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