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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, o ensino da Geometria vem sendo pouco privilegiado nas 

escolas brasileiras em favorecimento da Aritmética e Álgebra. Quando se ensina 

Geometria na Escola Básica, normalmente prevalece uma abordagem resumida 

a um conjunto de regras teóricas e desconectadas da realidade. Este fato vem 

contribuindo ao longo do tempo para uma mecanização dos processos 

geométricos, não valorizando a formação do pensamento crítico em Geometria 

do aluno. Com a finalidade de mostrar aos estudantes outras formas de se 

enxergar a Geometria, o presente trabalho propõe uma forma de introduzir 

alguns conceitos iniciais da Geometria Esférica na Educação Básica, 

contrapondo-os aos conceitos da Geometria Euclidiana e promovendo assim um 

primeiro contato dos alunos com uma Geometria não-Euclidiana. Para tal, nossa 

proposta contém um conjunto de materiais concretos manipulativos 

acompanhados por uma sequência didática escrita à luz do modelo de van Hiele 

para o desenvolvimento do pensamento geométrico. 

 

Palavras-chaves: Geometria, Geometria não-Euclidiana, Geometria Esférica, 

Modelo de van Hiele. 
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1. Introdução 

 

Habitualmente, a Matemática não é uma disciplina que gera interesse nos 

alunos na Educação Básica. Esse desinteresse, muitas vezes, está ligado a falta 

de conexão entre a Matemática escolar e o cotidiano do aluno, já que os alunos 

não veem significado em aprender algo que não tem ligação com o mundo em 

que vivem. Uma situação que pode servir como exemplo é um estudo descrito 

por Carraher, Carraher e Schiliemann (1993) que mostra um grupo de alunos 

que ao serem indagados sobre questões cotidianas que envolvem um raciocínio 

matemático, as responderam com muito mais facilidade do que ao se depararem 

com uma questão puramente matemática de raciocínio equivalente.  Tal situação 

nos induz a concluir que os alunos enxergam a Matemática como um saber 

totalmente isolado de significado, que os obriga a memorizar uma grande 

quantidade de algoritmos e reproduzi-los em série, e a falta de conexão lógica 

com a realidade atua como um grande obstáculo para sua aprendizagem.  

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 19), o “significado da Matemática 

para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais 

disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele estabelece entre 

os diferentes temas matemáticos”. Em vista disso, é importante que o professor 

dê atenção à formação de conexões do saber matemático com o mundo, com o 

cotidiano, e com outros conhecimentos, podendo planejar atividades com uma 

abordagem interdisciplinar, tendo como objetivo que a Matemática se torne um 

conhecimento integrado e intrínseco a outras áreas do conhecimento, bem como 

útil na vida do aluno. É necessário que se busque maneiras de aproximar a 

Matemática à realidade dos alunos, mostrando a eles quão importante essa 

ciência é para o mundo e o quanto aprendê-la os transformará em cidadãos mais 

críticos e com dignidade social. 

Ao refletir sobre o ensino de Matemática nas escolas, dentre diversos 

problemas passíveis de serem observados, é notório um grande abandono do 

ensino da Geometria nos dias atuais, em favorecimento ao ensino da Aritmética 

e da Álgebra, em especial nas escolas públicas. Lorenzato (1995) identifica como 

a primeira grande causa desse abandono a falta de conhecimento por parte dos 

professores do conteúdo necessário para ensinar Geometria, fato afirmado em 



trabalhos de diversos outros pesquisadores como Pavanello (1993) e Perez 

(1991). Este problema fez com que “muitos professores de Matemática, 

sentindo-se inseguros para trabalhar com geometria, deixassem de incluí-la em 

sua programação” (PAVANELLO, 1993, p. 1). 

Outro problema destacado por Lorenzato (1995) sobre o ensino da 

Geometria, é a forma como o conteúdo é abordado nos livros didáticos que ainda 

é agravada pela exacerbada importância dada aos livros pelos professores. 

Quando se ensina Geometria na Escola Básica, normalmente, segundo o 

mesmo autor, prevalece uma abordagem resumida a um conjunto de regras 

teóricas e desconectadas da realidade. 

 E como a Geometria neles aparece? Infelizmente em muitos 

deles a Geometria é apresentada apenas como um conjunto de 

definições, propriedades, nomes e fórmulas, desligada de quaisquer 

aplicações ou explicações de natureza histórica ou lógica; noutros a 

Geometria é reduzida a meia dúzia de formas banais do mundo físico. 

(LORENZATO, 1995, p. 4). 

Apesar desses problemas, é consenso entre matemáticos e educadores 

matemáticos a importância do ensino da Geometria. Porém, segundo 

Fainguelernt (1999), ainda não há consenso entre os conteúdos e a metodologia 

que deveriam ser usados para o ensino dos conceitos geométricos no Ensino 

Básico. Segundo a mesma pesquisadora, esta falta de consenso está 

diretamente relacionada ao papel das demonstrações neste cenário, mas este 

não é o foco da discussão deste trabalho.  

Caso o estudante do estado do Rio de Janeiro tenha contato com 

Geometria no Ensino Básico, ele aprenderá apenas Geometria Euclidiana já que, 

no Currículo Mínimo do nosso estado (RIO DE JANEIRO, 2012), não consta o 

conteúdo de Geometrias não-Euclidianas. Isso não significa que não podemos 

introduzir esse conteúdo nas aulas de Matemática, mas certamente a ausência 

dele no instrumento que normatiza o conteúdo a ser explorado em sala de aula 

desencoraja os professores a apresentarem essa teoria aos alunos. Apresentar 

aos estudantes uma Geometria não-Euclidiana, partindo da negação do quinto 

axioma de Euclides, representa uma quebra de paradigma, uma recusa ao 



convencional que abre portas para a criação do novo e pode trazer muitos 

benefícios. 

Acredita-se que nos desdobramentos das negações ao 

estabelecido pelo senso comum euclidiano, as quais ensejaram o 

surgimento dos novos conhecimentos geométricos através dos tempos, 

ocultam-se elementos de uma dialética aplicável à prática da sala de 

aula, que permite articular aspectos filosóficos e históricos, bem como 

potencializar a aquisição dos fundamentos à liberdade subjetiva do 

aluno. Esta liberdade, advinda de um pensar autônomo, se constrói no 

ambiente social da sala de aula de Geometria, no qual a ausência 

objetiva da liberdade de se pensar o cotidiano, o informal, o incerto e o 

talvez, foi sempre considerada como natural e o contraponto indesejável 

às formas de raciocinar próprias de uma ciência de características 

dedutivas, como a Geometria Euclidiana. (KALEFF et al, 2018, p. 2). 

Vale ressaltar que, o estudo de Geometrias não-Euclidianas está presente 

nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do estado do 

Paraná (PARANÁ, 2018). De acordo com Paraná (2018), essas Geometrias 

ajudam a resolver problemas da realidade científica e do dia a dia do aluno e, 

portanto, são primordiais na formação básica do aluno. 

 Perceba a necessidade das geometrias não euclidianas para a 

compreensão de conceitos geométricos, quando analisados em planos 

diferentes do plano de Euclides; Compreenda a necessidade das 

geometrias não euclidianas para o avanço das teorias científicas; 

articule ideias geométricas em planos de curvatura nula, positiva e 

negativa; conheça os conceitos básicos da Geometria Elíptica, 

Hiperbólica e Fractal (Geometria da superfície esférica). (PARANÁ, 

2008, p. 81). 

Neste trabalho, não temos o propósito de discutir a problemática do 

ensino da Matemática do Brasil, mas sim ressaltar a importância do ensino da 

Geometria nas escolas, em particular de Geometrias não Euclidianas. Segundo 

Fainguelernt (1999, p.15), a Geometria é uma ferramenta para “compreender, 

descrever e interagir com o espaço em que vivemos; é, talvez, a parte da 

Matemática mais intuitiva, concreta e real” e, portanto, precisa estar presente 

nas salas de aula. Além disso, também queremos mostrar que é viável levar o 



conteúdo geométrico (euclidiano e não-euclidiano) para o Ensino Básico, desde 

de que de maneira adequada para o nível dos alunos.  

Para isso, propomos o uso de material concreto para apresentar uma 

Geometria não-Euclidiana aos alunos da Educação Básica, trazendo assim para 

o contexto escolar uma discussão sobre as Geometrias Euclidiana e não-

Euclidiana, além de mostrar aos alunos o quanto essa parte da Matemática pode 

ser útil para seu entendimento do mundo onde vive. Ao sugerir que o aluno seja 

apresentado a uma Geometria não-Euclidiana, em particular à Geometria 

Esférica, ainda no Ensino Básico, o presente trabalho tem por objetivo abrir 

novas possibilidades para o fazer Geometria em sala de aula, uma vez que será 

mostrado uma Geometria diferente, fora do pragmatismo euclidiano, que desafia 

as percepções geométricas convencionais, e reedifica todo um conjunto de 

ideias. Por outro lado, o estudo desta Geometria permite a aproximação da 

Matemática ao cotidiano do aluno, ao apresentar, por exemplo, uma rota aérea 

para se viajar entre dois países. 

A estrutura deste trabalho se dará da seguinte forma: no capítulo 2, 

abordaremos brevemente a história da Geometria, passando pelo problema do 

quinto postulado de Euclides, assim como algumas tentativas de 

demonstrações, chegando finalmente ao surgimento das Geometrias não-

Euclidianas. Por fim, ainda neste capítulo, abordaremos alguns conceitos da 

Geometria Esférica, que é o conteúdo que será explorado nas atividades nos 

capítulos seguintes. No capítulo 3 será apresentada a metodologia do trabalho 

e a justificativa das atividades, assim como o conjunto de materiais concretos 

manipulativos confeccionados para a realização das atividades. E, por fim, no 

capítulo 4 será apresentada uma sequência didática como uma proposta de 

introdução no ensino básico à Geometria Esférica.  

 

2. Geometrias: Euclidiana e não-Euclidiana 

 

2.1. A Geometria Euclidiana e os postulados de Euclides  

 



Muito do que se sabe sobre as obras de matemáticos da Grécia antiga 

(600 a.C. – 529 d.C) é resultado de pesquisas feitas por meio de cópias, e cópias 

de cópias de documentos antigos. Segundo Aaboe (2002), o manuscrito grego 

mais antigo do mundo é datado do século X d.C., enquanto a coleção de textos 

Os Elementos do matemático grego Euclides foi escrita em torno de 300 a.C. 

Não se sabe muito a respeito da vida e a personalidade de Euclides. O 

pouco do que sabemos é “que ele floresceu em torno de 300 a.C. em Alexandria 

e que – e isso é naturalmente a única coisa importante – escreveu Os Elementos” 

(AABOE, 2002, p. 52). Além disso, segundo Eves (1995), é conhecido que 

Euclides foi professor da famosa Escola de Matemática de Alexandria, e 

provavelmente um dos seus fundadores, e teve sua formação na escola 

platônica de Atenas. 

A obra Os Elementos é um conjunto de treze livros contendo, distribuídas 

entre eles, 465 proposições e contemplando diversas áreas da Matemática como 

Álgebra Elementar e Teoria dos Números, além de Geometria. Este conjunto de 

livros é um compêndio de grande parte do conhecimento matemático estudado 

até aquele momento em todo o mundo. O trabalho de Euclides serviu como pilar 

e referência de estudo da Matemática, sendo a obra de maior importância na 

fundamentação do conhecimento matemático dos séculos posteriores, como 

afirma Eves (1995): 

Nenhum trabalho, exceto a Bíblia, foi tão largamente usado ou 

estudado e, provavelmente, nenhum exerceu influência maior no 

pensamento científico. Mais de mil edições impressas dos Elementos 

já apareceram desde a primeira delas em 1482; por mais de dois 

milênios esse trabalho dominou o ensino de geometria. (EVES, 1995, 

p. 167). 

Segundo Aaboe (2002), o conjunto de livros de Euclides foi dividido da 

seguinte forma: 

Livro I: Construções elementares, teoremas de congruência, área de 

polígonos e teorema de Pitágoras. 

Livro II: Álgebra geométrica. 

Livro III: Geometria do círculo. 

Livro IV: Construção de alguns polígonos regulares. 



Livro V: A teoria das proporções de Eudoxo. 

Livro VI: Figuras semelhantes. 

Livro VII-IX: Teoria dos números. 

Livro X: Classificação de certos irracionais (Teateto). 

Livro XI: Geometria no espaço, volume simples. 

Livro XII: Áreas e volumes achados pelo “método de exaustão” 

(integração) de Eudoxo. 

Livro XIII: Construção dos cinco sólidos regulares. 

Ainda segundo Aaboe (2002), o livro I começa com um conjunto de 

definições, axiomas e postulados que servem de fundamentação para todo 

conhecimento de Geometria desenvolvido posteriormente. A pesquisadora 

Kaleff destaca que “considerando que 'postular' significa 'pedir para aceitar', 

Euclides pede ao seu leitor, para aceitar como verdade as afirmações 

geométricas que formula como postulados” (KALEFF 2016, p. 130), ou seja, os 

postulados euclidianos são afirmações necessárias para o desenvolvimento da 

teoria de Euclides, e tais afirmações não podem ser deduzidas ou provadas. Os 

axiomas, segundo Aaboe (2002), são os teoremas indemonstráveis de uma 

teoria, ou seja, um conjunto inicial de informações do qual precisamos para 

desenvolver um raciocínio dedutivo. Eventualmente, pode-se confundir o 

significado de axiomas e postulados. Assim Aaboe (2002) afirma que os 

postulados são as hipóteses básicas relacionadas a uma teoria específica (por 

exemplo, os postulados euclidianos são relativos à geometria plana 

desenvolvida por Euclides) e, por outro lado, os axiomas são também hipóteses 

básicas, mas que podem ser admitidos em todos os campos do saber.  

A seguir, apresentaremos os postulados e axiomas presentes na obra de 

Euclides, de acordo com Aaboe (2002):  

Postulados: 

1. É possível traçar uma linha reta de um ponto qualquer a um 

ponto qualquer. 

2. É possível prolongar arbitrariamente um segmento de reta. 

3. É possível traçar um círculo com qualquer centro e raio. 

4. Dois ângulos retos quaisquer são iguais entre si. 



5. Se uma reta, interceptando duas outras retas, formam ângulos 

interiores do mesmo lado menores do que ângulos retos, então 

as duas retas, caso prolongadas indefinidamente, se encontram 

do mesmo lado em que os ângulos são menores do que dois 

retos. 

Axiomas:  

1. Grandezas iguais a uma mesma grandeza são iguais entre si. 

2. Se grandezas iguais forem adicionadas a grandezas iguais, as 

somas serão iguais. 

3. Se grandezas iguais forem subtraídas de grandezas iguais, os 

resultados serão iguais.  

4. Grandezas que coincidem entre si são iguais. 

5. O todo é maior que suas partes. 

Ainda de acordo com Aaboe (2002), um conjunto de axiomas para 

fundamentar uma teoria deve satisfazer as seguintes características: 

1) Completude: os axiomas são suficientes para demonstrar ou deduzir toda 

a teoria desejada.  

2) Consistência: o conjunto é consistente se não é possível deduzir teoremas 

contraditórios a partir de seus axiomas.  

3) Independência: nenhum axioma pode ser demonstrado a partir dos outros 

axiomas do conjunto. 

O estudo da Geometria, com seu caráter dedutivo, consiste em utilizar 

axiomas e postulados para demonstrar afirmações, construindo sequências 

lógicas que gerarão novos teoremas e servirão como argumentos para 

demonstrar outras afirmações, e assim subsequentemente.  

Certamente, outra grande importância do conjunto de livros Os Elementos 

é a formalidade que a teoria matemática, os argumentos e demonstrações são 

apresentadas no documento. Tal formalidade na escrita age como a maior 

referência para a demonstração matemática rigorosa até os dias atuais, e “de 

fato, os Elementos de Euclides tornaram-se o protótipo da forma matemática 

moderna” (EVES, 1995, p. 178), tendo como maior característica a forma de 



apresentar a argumentação em uma sequência lógica de afirmações 

verdadeiras, previamente demonstradas também por outras sequências lógicas. 

Tal maneira de organizar argumentos é chamada de forma axiomática.  

Ao longo do tempo, outros matemáticos, a partir do trabalho de Euclides, 

investigaram e estudaram seus postulados e axiomas, questionando-os de 

diversas formas, principalmente em relação ao quinto postulado. Especulou-se 

por mais de dois mil anos que o quinto postulado, na verdade, fosse um teorema 

que poderia ser demonstrado a partir dos outros quatro. Assim, começou uma 

jornada de séculos em busca da demonstração que daria ao quinto postulado o 

status de teorema, como decorrência dos postulados anteriores. 

 

2.2. O Postulado das Paralelas e as novas Geometrias 

 

Como já citado anteriormente, por séculos o quinto postulado sofreu 

relutância para ser aceito como postulado e vivendo sob suspeita de ser 

decorrência dos quatro postulados anteriores. De acordo com Eves (1995), essa 

dúvida se deu até pela demora do próprio Euclides em usar o quinto postulado 

nas suas demonstrações, que aparece pela primeira vez na proposição 29. Este 

fato foi interpretado como uma relutância do próprio Euclides quanto ao quinto 

postulado. Outro ponto dessa resistência deve-se ao fato de que seu enunciado, 

diferente dos anteriores, não se apresenta com a mesma simplicidade, sendo o 

mais complexo e o menos intuitivo dos cinco.  

Sentia-se de alguma maneira que o quinto postulado não era tão 

natural ou tão evidente por si próprio como os outros, pois se referia a 

um ponto que poderia, muito bem, estar situado a milhares de 

quilômetros. Assim, foram feitas muitas tentativas de demonstrá-lo, 

como por exemplo, uma por Ptolomeu, o astrônomo. Mas um exame 

cuidadoso destas ‘demonstrações’ do postulado das paralelas revela 

que seus autores conseguiram substituí-lo por várias hipóteses tácitas 

que lhes pareciam menos desagradáveis. (AABOE, 2002, p. 58). 

Estas hipóteses tácitas são afirmações assumidas como verdades 

evidentes que em algum momento foram necessárias na “demonstração” do 



quinto postulado, porém ao analisar mais detalhadamente, nota-se que estas 

hipóteses eram, na verdade, equivalências do quinto postulado de Euclides.  

O matemático e físico escocês John Playfair (1748-1819), durante suas 

tentativas de demonstração do quinto postulado, chegou à equivalência mais 

notória do quinto postulado: “por um ponto fora de uma reta dada não há mais 

do que uma paralela a essa reta”. Na Matemática moderna, não se faz mais a 

distinção entre postulados e axiomas, e assim, esta equivalência encontrada por 

Playfair ficou conhecido como Axioma de Playfair, que em 1976 sugeriu que o 

seu axioma substituísse o enunciado tradicional do quinto postulado. Tal fato fez 

também com que o quinto postulado de Euclides passasse a ser chamado de 

Postulado das Paralelas. Para uma demonstração da equivalência entre o 

postulado na forma como é apresentado por Euclides e como é sugerido por 

Playflair, ver Fontenele (2003).  

A seguir, estão enunciadas algumas equivalências encontradas nas 

falhas tentativas de provar o quinto postulado e que podem ser encontradas em 

Fontenele (2003): 

1. Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, 

então os ângulos alternos internos são congruentes. 

2. Existe um triângulo cuja soma das medidas dos ângulos 

internos é 180º. 

3. Existe um retângulo. 

4. Existe um par de triângulos semelhantes e não congruentes. 

5. Se uma reta corta uma de duas retas paralelas, então corta 

também a outra. 

6. Existe um quadrilátero convexo cuja soma dos ângulos internos 

é igual a 360º. 

7. O conjunto dos pontos que estão em um mesmo lado de uma 

dada reta e são equidistantes dessa reta é um conjunto de 

pontos colineares. 

Até o início do século XVIII, todos os estudos à cerca do quinto postulado 

foram para tentar prová-lo ou provar uma de suas equivalências diretamente a 

partir dos outros quatro postulados, mas pouco se avançou. No entanto, segundo 



Greenberg (2001), o matemático italiano Gerolamo Saccheri (1677 – 1733), que 

também era padre jesuíta e professor da Universidade de Pávia na Itália, foi o 

primeiro a tentar uma demonstração por um método indireto, ou seja, usando 

uma demonstração por absurdo. Saccheri considerou em seu trabalho um 

quadrilátero 𝐴𝐵𝐶𝐷 em que �̂� e �̂� são ângulos retos e 𝐴𝐷 ≡ 𝐵𝐶, como na Figura  

1. Usando os quatro primeiros postulados, Saccheri provou que, então, restava 

decidir se os ângulos �̂� e �̂� eram ambos retos, agudos ou obtusos. Como o 

resultado de ambos serem retos era o almejado como prova, Saccheri partiu das 

outras duas hipóteses para tentar chegar em uma contradição. 

 

      Figura 1: Quadrilátero de Saccheri. 

  

Ao supor tais hipóteses, Saccheri chegou pela primeira vez a importantes 

resultados. Por exemplo, ele encontrou a seguinte relação: se os ângulos �̂� e �̂� 

do quadrilátero 𝐴𝐵𝐶𝐷 são retos, a soma dos ângulos internos de qualquer 

triângulo é igual a 180º; se os ângulos �̂� e �̂� são agudos, então essa mesma 

soma será sempre inferior a 180º; e, se os ângulos são obtusos, então esta soma 

será superior a 180º. Em seus estudos, Saccheri chegou a conclusões que o 

fizeram descartar a hipótese de �̂� e �̂� serem obtusos, mas não conseguiu 

descartar a hipótese de serem agudos. Saccheri então começou a estudar as 

consequências da aceitação da última hipótese, buscando chegar a uma 

contradição, mas ao contrário do que pretendia, chegou a resultados que 

posteriormente seriam a base da Geometria Hiperbólica que contrariavam 

princípios básicos da Geometria Euclidiana. Assim, o matemático italiano 

abandonou seus estudos por pensar estar sofrendo uma maldição do ângulo 

agudo. “Se tivesse confiado mais na lógica e menos em sua crença, poderia ter 

antecipado em um século a descoberta da nova Geometria (Fontenele, 2003, p. 

87). 

Figura : Quadrilátero de Saccheri 



O método utilizado pelo matemático suíço Johann Heinrich Lambert (1728 

– 1777) para tentar demonstrar o Postulado das Paralelas é semelhante ao de 

Saccheri, também partindo de um quadrilátero 𝐴𝐵𝐶𝐷 (Figura 2). Neste caso, o 

quadrilátero de Lambert possuía �̂�, �̂� e �̂� retos, o que sobrava investigar as 

possibilidades para o ângulo  �̂�: as hipóteses do ângulo reto (HAR), agudo (HAA) 

ou obtuso (HAO).  

 

 

Figura 2: Quadrilátero de Lambert. 

 

Lambert avançou consideravelmente, nos estudos em relação à Saccheri, 

de acordo com Eves (1995), encontrando conclusões importantes a respeito de 

suas hipóteses. Uma destas conclusões foi mostrar que cada hipótese (HAR), 

(HAA) ou (HAO) teria como consequência a soma dos ângulos internos ser igual, 

menor ou maior que 180º, respectivamente. Nesta perspectiva, Lambert estudou 

o chamado defeito de um triângulo definido da seguinte forma: 

Definição: O defeito de um triângulo cujos ângulos são �̂�, �̂�  e �̂� é dado por: 

180° − �̂� + �̂� + �̂�. 

Assim, o Postulado das Paralelas seria equivalente ao defeito do triângulo 

ser igual a zero. Outro importante resultado foi que que a área de um triângulo é 

proporcional ao seu defeito, como pode ser visto em Gomes (2014). Lambert 

descartou que a HAO pudesse ser verdade, assumindo a hipótese tácita de que 

a reta é infinita, assim restando apenas as hipóteses do ângulo reto e agudo. 

Como a HAO resultaria em o defeito do triângulo ser menor que zero (haveria 

excesso na soma de seus ângulos internos), ele concluiu que o defeito de um 

triângulo é um número entre 0 e 𝜋. Contudo, segundo Eves (1995), ele não 



conseguiu obter conclusões satisfatórias, ou seja, chegar ao resultado que 

almejava, que era encontrar contradições decorrentes de HAA, mas pelo 

contrário: seus resultados apontavam para o fato de que talvez não houvesse 

como chegar à desejada contradição. Apesar de seus importantes resultados, 

como suas descobertas contrariavam os preceitos básicos de Euclides, assim 

como Saccheri, os resultados encontrados por Lambert foram logo descartados 

por ele.   

Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855), matemático alemão considerado por 

muitos o maior matemático do século XIX, estudou por mais de trinta anos a 

independência do quinto postulado. Para entender a tentativa de Gauss de 

demonstrar o quinto postulado, atentemos para duas verdades anteriormente 

verificadas: 1) o resultado já obtido por Lambert de que a área de um triângulo é 

proporcional ao seu defeito e 2) o defeito de um triângulo é um número entre 0 

e 𝜋. Daí, é possível concluir que existe um número que limita o valor da área de 

qualquer triângulo. Segundo Greenberg (2001), a estratégia de Gauss na busca 

da prova do Postulado das Paralelas era demonstrar que para qualquer número 

real escolhido seria possível construir um triângulo retângulo cuja área é maior 

que o tal número.  

Segundo Barreto (2016), o matemático alemão foi provavelmente o 

primeiro a ter certeza por meio de seus estudos que o Postulado das Paralelas 

era realmente um postulado e não um teorema. E, na contramão a todos os 

esforços na área, foi o primeiro a admitir que a negação do quinto postulado não 

chegaria a uma contradição, mas sim daria origem a uma nova Geometria, a qual 

chamamos de Geometria não-Euclidiana. Porém, o que se sabe sobre os 

estudos de Gauss quanto às novas Geometrias é devido às cartas e documentos 

trocados entre amigos, uma vez que o matemático alemão nunca publicou nada 

a respeito das suas descobertas nesta área.  

Junto a Gauss dentre os primeiros matemáticos a aceitarem o Postulado 

das Paralelas, dois outros matemáticos estudaram decorrências da negação do 

quinto postulado, o húngaro Janos Bolyai (1802-1860) e o russo Nicolai 

Ivanovitch Lobachevsky (1793-1856), que como afirma Eves:  



 Esses homens abordaram a questão através do 

postulado das paralelas na forma de Playfair, considerando as 

três possibilidades seguintes: por um ponto dado pode-se traçar 

mais do que uma, exatamente uma ou nenhuma paralela a uma 

reta dada. Essas situações equivalem, respectivamente, às 

hipóteses do ângulo agudo, reto e obtuso. (EVES, 1995, p. 541-

542). 

Bolyai e Lobachevsky foram os primeiros a publicar seus estudos a 

respeito das novas Geometrias e suas publicações foram feitas quase 

simultaneamente. Lobachevsky publicou em russo seu trabalho em 1829 – 1830, 

contudo, segundo Eves (1955), o material permaneceu desconhecido por anos, 

fato que pode ser atribuído ao idioma. As descobertas de Bolyai foram 

publicadas em 1832 pelo seu pai, Farkas Bolyai (1775 – 1856), como apêndice 

em um de seus trabalhos relacionados a matemática elementar. Ambos os 

trabalhos foram baseados na existência de infinitas retas paralelas a uma reta 

dada passando por um ponto.  Essa hipótese, ainda segundo Eves (1955), seria 

o ponto de partida para uma nova Geometria tão consistente quanto a 

Euclidiana, a qual incialmente Lobachevsky chamou de Geometria Imaginária. 

Em 1871, essa nova Geometria foi batizada por Felix Klein (1849 - 1925) de 

Geometria Hiperbólica. A Geometria não-Euclidiana de Bolyai e Lobachevsky 

abriu portas para que outros matemáticos publicassem seus trabalhos, 

desencadeando o surgimento de novas Geometrias. 

Ainda segundo Eves (1955), em 1854, o matemático alemão Georg Friedrich 

Bernhard Riemann (1826-1866) estudou mais profundamente uma outra 

negação para o quinto Postulado das Paralelas. Ele supôs que não existem 

retas paralelas a uma reta dada passando por um determinado ponto, ou seja, 

quaisquer duas retas traçadas se encontram em pelo menos um ponto 

(suposição equivalente à hipótese de Lambert do ângulo obtuso).  Tal hipótese 

havia sido descartada anteriormente por Saccheri, Lambert, Bolyai e 

Lobachevisky ao assumirem a infinitude da reta. Assim, ao assumir apenas que 

a reta é ilimitada, não infinita (EVES, 1995, p. 544), Riemann pôde desenvolver 

uma nova Geometria, partindo da hipótese do ângulo obtuso. Atualmente, esta 

nova Geometria é conhecida como Geometria Elíptica. 

De acordo com Eves (1955), a descoberta das Geometrias não-

Euclidianas foi um marco na história da Matemática pois, ao resolver o problema 

milenar do quinto postulado de Euclides, as novas Geometrias representavam 

um novo paradigma. Segundo ele: “despedaçou-se uma convicção secular e 



profundamente arraigada de que apenas uma geometria era possível e abriu-se 

caminho para a criação de muitos outros sistemas geométricos” (EVES, 1995, p. 

544).  

2.3. Geometria Esférica 

 

Segundo Gomes (2014), a Geometria Esférica é conhecida desde a 

antiguidade já que era instrumento para o estudo da Astronomia, sendo o 

matemático grego Menelaus (c.100 a.C.) um de seus criadores. Além de 

Menelaus e os gregos, existem relatos históricos de que árabes e hindus também 

demonstraram interesse no estudo da Geometria Esférica, e ainda que “foram 

os árabes que apresentaram ao continente europeu os conhecimentos dessa 

Geometria, pois as obras gregas primeiro foram traduzidas para árabe e só 

posteriormente para o latim” (Gomes, 2014, p. 30).  

No entanto, apesar de ser uma área milenar da Matemática, o estudo 

desta Geometria ficou por milênios sem receber nenhum destaque, devido ao 

fato de seus fundamentos básicos contrariarem os preceitos euclidianos. Por 

exemplo: era unânime a noção de paralelismo como retas equidistantes, e que 

toda reta possuía infinitas paralelas a ela. Contudo, na Geometria Esférica era 

notório que duas retas, independentemente de sua posição, sempre se 

interceptariam em algum ponto. Por esse motivo, segundo Gomes (2014) 

acredita-se que a Geometria Esférica foi a primeira Geometria não-Euclidiana a 

ser estudada, mesmo sem a noção consolidada do não euclidianismo. 

Inicialmente, olhando para o contexto explorado por Riemann ao construir 

a sua Geometria Elíptica, lembremos que esta foi desenvolvida, como 

mencionado anteriormente, a partir da negação do quinto postulado de Euclides. 

Assim, Riemann postulou: 

Postulado de Riemann: Quaisquer duas retas em um plano possuem um 

ponto em comum. 

Vale mencionar o quão abstrato é o desenvolvimento de um ‘sistema 

axiomático de uma nova Geometria, uma vez que as Geometrias não-

Euclidianas não têm a mesma característica intuitiva da Geometria Euclidiana, e 



não é diferente para a Geometria Elíptica. No entanto, Coutinho (2001) destaca 

que podemos utilizar a esfera como um modelo para a Geometria de Riemann, 

no qual podemos interpretar e aplicar os resultados riemannianos, por exemplo: 

é possível observar o comportamento do plano e retas tomando, 

respectivamente, a esfera e seus círculos máximos como seus representantes.  

Neste trabalho, chamaremos de Geometria Esférica, a Geometria não-

Euclidiana que satisfaz o Postulado de Riemann e é realizada sobre uma esfera 

tal que duas retas (dois círculos máximos) sempre se intersectam em dois 

pontos. Para entender melhor, nesta seção abordaremos alguns conceitos, 

definições e teoremas que são o alicerce da Geometria Esférica. Não é objetivo 

deste trabalho dar um tratamento profundo para a Geometria Esférica e seus 

resultados, mas sim revisar os conceitos mais importantes que serão explorados 

nas atividades propostas a seguir. Vejamos. 

 

Definição 1: Definimos no espaço euclidiano como Esfera o lugar geométrico 

dos pontos 𝑃 que distam 𝑟, 𝑟 real positivo, de um determinado ponto 𝐶. 

Chamamos o ponto 𝐶 de centro e a distância 𝑟 de raio da esfera. 

 

Figura 3: Esfera. 

 

Definição 2: Um grande círculo ou círculo máximo é a interseção entre a esfera 

e um plano que contém o seu centro.  

Temos diretamente das definições de círculo e esfera que o raio do círculo 

máximo é igual ao raio da esfera e que o plano que o contém divide a esfera em 

duas partes simétricas, às quais chamamos de hemisférios.  



 

Figura 4: Interseção entre esfera e plano contendo o centro - círculo máximo. 

 

Definição 3: Considere dois pontos da esfera sobre um círculo máximo. Esses 

pontos dividem o círculo máximo em duas partes as quais chamamos de arcos 

de círculo máximo ou apenas arcos.  

 

Considerando a esfera como um modelo para a Geometria Esférica, um 

ponto na Geometria Esférica é um ponto euclidiano, uma reta nesta Geometria 

é um círculo máximo, e os arcos são os segmentos de reta. De fato, a reta tem 

a propriedade de conter o menor caminho (geodésica) entre dois pontos, e na 

esfera, segundo Coutinho (2001), a distância esférica entre dois pontos 𝐴 e 𝐵  é 

dada pelo comprimento do menor arco de círculo máximo determinado por 𝐴 e 

𝐵 (p. 61).  

Como afirma o postulado de Riemann, duas retas da Geometria Esférica 

sempre possuem interseção. Ao analisar o comportamento das retas esféricas, 

que são círculos máximos, veremos que determinam não apenas um, mas dois 

Figura 5: Arcos determinados por 
dois pontos 



pontos de interseção, que são extremos de diâmetros dos círculos máximos. 

Estes pontos, definimos a seguir: 

 

Definição 4: Os pontos determinados pela interseção de dois círculos máximos 

são chamados de polos, antipodais ou antípodas. 

Note que a distância esférica entre dois pontos é maior que zero e menor 

que 𝜋 já que a distância é dada pelo comprimento do menor arco que liga os dois 

pontos. E, a distância será 𝜋 quando os dois pontos forem antípodas.  

Definição 5: Definimos como ângulo esférico entre dois círculos máximos o 

ângulo plano entre as retas tangentes aos círculos no ponto de interseção 

O vértice do ângulo esférico é o ponto de interseção entre os dois círculos 

máximos que o determinam e a medida do ângulo esférico é a medida do ângulo 

plano entre as retas tangentes.  

 

Figura 7: Ângulo esférico. 

 

Figura 6: Interseção entre dois 
círculos máximos 



É pertinente pontuar que, apesar de não termos paralelismo na esfera, a 

noção de perpendicularidade é a mesma. Assim, duas retas esféricas são ditas 

perpendiculares quando o ângulo esférico entre elas é um ângulo reto.  

Definição 5: Sobre a esfera, dados três pontos 𝐴, 𝐵 e 𝐶 não colineares, a figura 

formada pelos menores arcos obtidos por esses pontos dois a dois chama-se 

triângulo esférico. Os vértices do triângulo são os pontos 𝐴, 𝐵 e 𝐶, os lados do 

triângulo esférico são os arcos que o formam, e seus ângulos internos são os 

ângulos esféricos determinados pelos círculos máximos que contém os lados do 

triângulo. 

 

Figura 8: Triângulo esférico. 

 

Teorema: No triângulo esférico a soma dos ângulos internos varia da seguinte 

forma: 

180° < �̂� + �̂� + �̂� < 900° 

A demonstração da relação acima pode ser encontrada em GOMES 

(2014). Note que a soma dos ângulos internos de um triângulo esféricos não é 

constante como no triângulo da Geometria Euclidiana.  

Se supormos que �̂�, �̂� e  �̂� são retos, então temos que �̂� + �̂� + �̂� = 270°. 

A soma pertence ao intervalo mostrado no teorema, logo temos que existem um 

triângulo esférico formado por três ângulos retos, o que não existe na Geometria 

Euclidiana. 

 



3. Justificativa e Metodologia de ensino 

 

As atividades apresentadas neste trabalho foram elaboradas e justificadas 

tendo três principais pontos de apoio. Como ponto de partida, refletindo sobre a 

necessidade de constantemente discutir o trabalho docente nas escolas, o 

trabalho foi pensado à luz do documento que direciona o que é realizado nas 

salas de aula brasileiras, no que se refere aos conteúdos e objetivos articulados, 

sendo ele os Parâmetro Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), ou 

simplesmente, PCN. Por outro lado, este trabalho tem como influência as 

pesquisas realizadas no Laboratório de Ensino de Geometria da Universidade 

Federal Fluminense, que possui um grande acervo de materiais concretos 

manipulativos lá desenvolvidos que buscam modelar e representar conceitos 

matemáticos (KALEFF, 2004, 2007, 2016), com o principal objetivo de promover 

uma aprendizagem significativa em Matemática. E por último, porém igualmente 

importante, tendo como principal fundamentação teórico-metodológica, foi 

utilizado o modelo de van Hiele para o desenvolvimento do pensamento 

geométrico, ou simplesmente, modelo de van Hiele (KALEFF et al, 1994). 

A educação básica brasileira é norteada pelos PCN (Brasil, 1998), que 

garante que crianças e jovens tenham direito de ter acesso a um conjunto de 

conhecimentos reconhecidamente necessários para o exercício da cidadania, 

mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis. A respeito do 

ensino da Matemática, os PCN afirmam que “a atividade matemática escolar não 

é ‘olhar para coisas prontas e definitivas’, mas a construção e a apropriação de 

um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e 

transformar sua realidade” (BRASIL, 1998, p. 19). Este trecho indica que o 

docente busque que o aluno seja o principal construtor do seu próprio 

conhecimento sem que a Matemática lhe seja apresentada como um 

conhecimento acabado e sem relação com sua vida. E ainda: 

A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto 

é, à apreensão do significado; apreender o significado de um objeto ou 

acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos 

e acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em 

compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar 



lugar a uma abordagem em que as conexões sejam favorecidas e 

destacadas. (Brasil, 1998, p. 20). 

Dessa maneira, ressaltamos a importância de se priorizar a formação de 

significado ao se ensinar conteúdo matemático, procurando, para tal objetivo, 

uma mudança de foco: ao invés do papel de transmitir o conteúdo estar nas 

mãos do professor, este assumirá uma posição de mediação, incentivando o 

aluno a explorar, experimentar, descobrir, buscando sempre formar jovens 

críticos, curiosos e conscientes da importância do aprender. Partindo dessa 

premissa, a estratégia adotada neste trabalho foi a utilização do material 

concreto manipulativo, afim de promover o contato do aluno primeiramente com 

a representação concreta do conceito matemático, pois:  

Os conceitos evoluem com o processo de abstração e este 

ocorre pela separação mental das propriedades inerentes a objetos 

[...]. Esse processo começa com o apoio dos nossos sentidos e, assim, 

ele é aparentemente paradoxal, porque para se chegar ao abstrato 

[considerado, como o isolamento de alguma propriedade 

sensorialmente acessível do objeto], é preciso se partir do concreto 

(LORENZATO, 2006, p. 22). 

Assim, o material concreto torna-se um excelente recurso para que o 

aluno reconheça as propriedades matemáticas do objeto, pense e formule 

conexões, construa um caminho para a abstração, e aí então esteja preparado 

para a formalização. No entanto, como afirma Kaleff (2016), existe um mito a 

respeito do uso destes materiais em Matemática quanto à ideia de que não é 

possível utilizá-los para a formulação de conceitos mais avançados, estando 

assim seu uso restrito aos níveis iniciais de aprendizagem. No entanto, a autora 

afirma que se bem elaborados, e isto não se refere somente à forma como o 

professor o utiliza, o material didático se torna um aliado constantemente eficaz 

no processo de ensino-aprendizagem. Segundo a mesma pesquisadora, 

O sucesso da aprendizagem por meio desses recursos depende 

do conteúdo a ser estudado, dos objetivos a se atingir, do tipo de 

aprendizagem, da filosofia e da política da escola. Dessa forma, a 

utilização de um material concreto está ligada a uma ampla rede de 

fatores, na qual o papel do professor é fundamental. (KALEFF, 2016, 

p. 55). 



Kaleff (2016), em um de seus trabalhos, cita uma lista de qualidades 

essenciais para que um material manipulativo seja eficiente, as quais podemos 

mencionar: 

1. Modelar com a maior precisão possível o conceito matemático a ser 

trabalhado.  

2. Cumprir o seu papel de instrumento lúdico, atraindo e motivando o aluno 

a explorá-lo. 

3. Deve ser versátil, ou seja, o material deve ter aplicabilidade em idades e 

ciclos variados.  

4. O material precisa fornecer uma base para o conceito estudado de 

maneira que facilite o processo de abstração.  

5. Na sua aplicação, o quanto possível, deve se buscar a manipulação 

individual.   

Portanto, é imprescindível que o professor reflita sobre sua própria prática, 

fundamente teoricamente a utilização do material concreto manipulativo, analise 

os fatores envolvidos na aplicação (assim como as atividades planejadas) e a 

qualidade do material construído e principalmente, se o material modela 

corretamente o conceito matemático que se deseja construir, afim de evitar que 

o aluno, ao utilizá-lo, forme concepções erradas.  

3.1. O modelo do desenvolvimento do pensamento geométrico de van 

Hiele 

Os professores holandeses, Pierre van Hiele e sua esposa Dina van Hiele-

Geldof realizaram uma investigação com crianças e adolescentes a fim de 

entender sua forma de pensar em Geometria. Seus trabalhos, segundo Kaleff et 

al (1994), foram publicados pela primeira vez em 1959, contudo Dina morreu 

logo após as primeiras publicações, e foi Pierre quem deu continuidade às 

pesquisas do casal.  

Pierre van Hiele percebeu que os problemas e tarefas 

apresentadas às crianças frequentemente requerem vocabulário, 

conceitos ou conhecimento de propriedades além do nível de 

pensamento da criança. Seus trabalhos revelam uma alarmante falta 

de harmonia entre o ensino e aprendizado em matemática. Numa sala 



de aula, as crianças pensam em diferentes níveis, diferem umas das 

outras e também do professor, usam frequentemente palavras e 

objetos de formas diferentes das empregadas pelos seus professores 

e pelo livro texto. (KALEFF et at, 1994, p. 4). 

Outro ponto constatado pelo casal van Hiele foi que quando o 

conhecimento é trabalhado em um nível diferente ao que a criança está, a 

aprendizagem não acontece de forma sólida, ou seja, prevalece a memorização 

ao invés da construção de significado e assim, o conteúdo não fica claro e nem 

retido por muito tempo na memória. Na verdade, existe uma hierarquia na 

construção do pensamento geométrico, que não depende da idade da criança, 

mas sim do nível de desenvolvimento do pensamento geométrico em que a 

criança se encontra, que deve ser respeitado durante sua aprendizagem. 

Diante disso, o modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico 

de van Hiele divide a aprendizagem da Geometria em cinco níveis do 

pensamento e cinco fases didáticas, que serão melhores descritos a seguir. 

Esses níveis devem ser hierarquicamente atingidos, ou seja, à medida que um 

nível é alcançado, o aluno é conduzido ao seguinte independente de sua idade. 

O nível 0 de van Hiele, chamado de visualização, consiste no processo 

de visualizar ou reconhecer visualmente um determinado objeto matemático 

como um todo. O nível 1, análise, consiste em trabalhar com as características 

observadas do objeto geométrico de estudo, estabelecendo propriedades e 

sendo capaz de reconhecer formas e classes. Ao atingir o nível 2, a dedução 

informal ou ordenação, o aluno já é capaz de entender definições abstratas, 

assim como a importância da precisão de uma definição matemática. Além disso, 

ele já consegue acompanhar pequenas demonstrações. A formalização da 

escrita matemática aparece no nível 3, chamado dedução formal. Este é o 

momento no qual o aluno torna-se capaz de construir provas, e percebe a 

importância de axiomas, teoremas e postulados, assim como entende o 

processo dedutivo matemático, preparando-o para o rigor geométrico do próximo 

nível. Ao atingir o nível 4, o rigor, o aluno deve estar apto a realizar 

demonstrações matemáticas com uma escrita correta e com rigor matemático, 

assim como comparar diferentes sistemas axiomáticos. 



Gomes (2014) ressalta que van Hiele tinha certa preferência pelos 

primeiros três níveis de pensamento, e além disso, o professor holandês 

afirmava ser muito raro que um aluno de ensino básico chegasse ao último nível.  

Segundo este modelo, a visualização, a análise e a organização 

informal das propriedades geométricas relativas a um conceito 

geométrico euclidiano são passos preparatórios para o entendimento 

da formalização do conceito e estes precedem o nível formal que 

possibilita à introdução aos conhecimentos geométricos não-

euclidianos.  (KALEFF et al, 2018, p. 3). 

Um outro ponto sobre o modelo de van Hiele é a divisão do processo 

didático em cinco fases de ensino. Estas fases têm como finalidade auxiliar no 

processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, e assim, segundo Kaleff (2016, 

p. 47), “o ensino desenvolvido de acordo com essa sequência de fases didáticas 

favorece a aquisição de um nível de pensamento, relativo a um determinado 

tópico de Geometria”. Dessa forma, a proposta é que o professor norteie sua 

atividade pedagógica tendo como base a sequência de fases didáticas do 

modelo, sendo elas: 

FASE 1 – QUESTIONAMENTO ou INFORMAÇÃO: O professor deve buscar 

entender quais são os conhecimentos e conceitos prévios que o aluno já tem, a 

fim de estabelecer uma direção a ser tomada nas próximas atividades. E 

também, é nesta fase que se deve introduzir o vocabulário a ser usado e chamar 

atenção para algumas ideias necessárias para a realização da atividade.  

FASE 2 – ORIENTAÇÃO DIRETA: Neste momento a atividade proposta está 

relacionada com a exploração do aluno diretamente orientada, ou seja, o 

professor deve cuidar de escolher corretamente os materiais utilizados, 

elaborando perguntas e comandos diretos, com o objetivo de que o aluno 

assimile as ideias cognitivas deste nível. As questões elaboradas nesta fase 

devem requerer respostas específicas, claras e objetivas.  

FASE 3 – EXPLICITAÇÃO: Aqui o aluno deve ser induzido a expressar 

verbalmente suas ideias concebidas a partir das suas observações. O professor 

nesta fase deve interferir o mínimo possível, dando liberdade ao aluno para 

relacionar suas ideias a fim de formular suas respostas.  



FASE 4 – ORIENTAÇÃO LIVRE: As tarefas devem ser propostas dando ao 

aluno maior liberdade de execução. Esta fase é especialmente importante para 

que o aluno aprenda sobre a sua própria forma de resolver um problema, 

elaborando estratégias de resolução e obtendo conclusões a sua própria 

maneira.  

FASE 5 – INTEGRAÇÃO ou FECHAMENTO: O objetivo desta fase é rever e 

sintetizar o que foi estudado. Aqui o papel destaque é do professor, que deve 

elaborar uma síntese, ou resposta, que faça com que o aluno relacione todos os 

conceitos explorados, e também, evitando que a atividade gere no aluno 

concepções erradas ou inacabadas. É importante que nesse momento não 

sejam introduzidas novas ideias ou questionamentos antagônicos ao que foi 

estudado.  

Baseadas no modelo de van Hiele, as atividades presentes neste trabalho 

buscam levar o aluno a construir conceitos da Geometria Esférica, bem como 

perceber sua importância e aplicabilidade ao mundo real. Dessa forma, 

objetivamos abrir as portas para novas possibilidades de estudar geometrias, por 

meio do estudo de uma Geometria não-Euclidiana.  

3.2. Material concreto manipulativo 

 

O professor Húngaro Istivan Lénárt publicou em 1996 o livro Non-

euclidean adventures on the Lénárt sphere (LÉNÁRT, 1996), obra que, Segundo 

Martos (2018), tinha como objetivo propor uma forma de apresentar aos seus 

alunos a Geometria Esférica de maneira mais acessível. Em seu trabalho, 

apresentado pela primeira vez na Hungria e posteriormente nos Estados Unidos 

(MARTOS 2018), Lénárt desenvolveu um conjunto de materiais concretos 

manipulativos compostos por uma esfera transparente (figura 9) uma régua 

esférica (figura 10) e um transferidor esférico (figura 11). 



 

 

 

 

Assim, tomando a proposta de se trabalhar a geometria esférica utilizando 

um material concreto, tomamos a ideia como inspiração. Contudo, encontramos 

um problema quando ao uso do conjunto de materiais desenvolvido Lénárt: o 

seu custo consideravelmente elevado. Levando em conta a realidade das 

escolas Brasileiras, especialmente escolas públicas, o alto custo de um material 

torna-se um fator que inviabiliza seu uso em sala de aula. Tendo isto em vista, e 

considerando que “a Matemática precisa estar ao alcance de todos e a 

democratização do seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente” 

Figura 11: transferidor esférico 
de Lenart 

Figura 9: Esfera de Lénárt. 

Figura 10: Régua esférica de 
Lénárt. 



(BRASIL, 1998, p.19), elaboramos um kit de material concreto manipulativo 

tendo como inspiração inicial o material desenvolvido por Lénárt, porém 

adaptado para que seja possível confeccioná-lo a baixo custo, tornando nossa 

proposta didática acessível à realidade das escolas brasileiras.  

Contudo, o conjunto desenvolvido para a atividade dispõe de artefatos 

além das adaptações do material de Lénárt, que serão apresentados a seguir: 

Globo terrestre: globo terrestre de qualquer tamanho, contudo, ressaltamos que 

um material pequeno é mais fácil de ser guardado e transportado.  

 

Figura 12: Globinho terrestre. 

 

Esfera de desenho: a esfera de desenhos foi confeccionada utilizando uma 

esfera de isopor de diâmetro aproximado de 25 cm, revestida com plástico 

adesivo transparente brilhoso, de forma que é possível desenhar com um 

marcador de quadro branco sobre a sua superfície e apagar.  

 

 

Figura 13: Esfera de desenho. 

 

Mapa de aeroportos: o mapa de aeroportos é uma esfera de diâmetro 

aproximado de 30 cm. Na sua superfície foram feitos manualmente 12 



meridianos em relevo e a Linha do Equador. Os alfinetes são fixos e representam 

uma localidade sobre o globo, que apresentamos como os aeroportos nas 

atividades. Eles foram distribuídos estrategicamente de forma que existam 

pontos colineares, não colineares e antipodais, garantindo assim que o aluno, ao 

realizar a atividade sugerida, chegue ao resultado desejado. 

 

 

Esferas de acrílico: são duas esferas de acrílico transparente e com uma 

abertura que as dividem exatamente ao meio de diâmetro aproximado de 6 cm. 

A esfera de acrílico 1 foi utilizada sem nenhuma intervenção, com o propósito de 

trabalhar a separação da esfera em dois hemisférios; já a esfera de acrílico 2 foi 

preenchida até a metade com areia colorida, de forma que a superfície formada 

pela areia seja um círculo máximo. Assim, esta última pode representar todos os 

círculos máximos existentes na esfera, apenas mudando-a de posição.  

 

 

Figura 15: Esferas de acrílico 1 e 2. 

 

Prancha de desenho e Mapa do mundo plano: ambos confeccionados da 

mesma forma com uma base resistente (foi usado papel puma, mas poderia ser 

usado papelão reciclado, por exemplo). Para a prancha de desenho, uma folha 

Figura 14: mapa de aeroportos 



A4 deve ser utilizada. E para o mapa do mundo, um mapa terrestre impresso em 

uma fola A4, e uma folha de acetado que cobre a superfície. Todos esses 

elementos devem ser presos com cola branca e fita adesiva colorida nas laterais. 

A função do acetato, além de proteger, é possibilitar que o aluno desenhe e 

apague, fazendo o material exercer a função de um quadro branco.  

 

 

 

Régua esférica: confeccionada utilizando tiras de acetato, deve medir a 

circunferência de um círculo máximo da esfera de desenhos. Deve ter um círculo 

e uma alça de apoio, como na Figura 20, mas não necessita de marcação de 

medidas. Especialmente com este material, foi encontrada uma dificuldade na 

sua utilização: as esferas de isopor não possuem a superfície perfeitamente 

regular, sendo achatada em alguns pontos, e por consequência a régua 

confeccionada dessa forma não se adequa perfeitamente a toda superfície. Uma 

alternativa encontrada para contornar este inconveniente foi utilizar uma régua 

comum de silicone (Figura 19), que é maleável. Seu uso pode alcançar 

exatamente o mesmo objetivo, contudo, é necessária uma atenção maior do 

professor para que o aluno a posicione de forma correta ao realizar a atividade.  

 

Figura 16: mapa plano 

Figura 17: prancha de desenho 



 

 

 

Medidor de ângulos (esfera): observada a dificuldade de se utilizar um 

transferidor comum na superfície da esfera, este material foi confeccionado para 

atingir ao mesmo propósito, mas minimizando a chance de erros de medida. Ele 

é composto por dois itens, indicados como M1 e M2. O item M1 (Figura 20) é 

semelhante a uma pinça, com a abertura articulável; o item M2 (Figura 21) é uma 

prancheta com os ângulos de 0 a 180º e uma base de referência para que se 

apoie a haste do item 1. O ângulo é indicado pela abertura da segunda haste 

(figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: instrumento M1 

Figura 18: Régua esférica. 

Figura 19: Régua comum de silicone. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais de apoio:  

● Par de esquadros; 

● Régua; 

● Transferidor; 

● Caneta de quadro branco; 

● Linhas de cores variadas (barbante, linha urso, lã ou qualquer tipo de fio 

fino e não flexível); 

● Bexigas infláveis. 

4. Proposta de atividades 

 

As atividades aqui propostas foram elaboradas tendo como público alvo 

alunos do Ensino Médio. Elas possuem como pré-requisito geral o estudo da 

Geometria Euclidiana, com noções gerais de retas, planos, ângulos, polígonos, 

além do conhecimento de alguns sólidos geométricos e principalmente, da 

esfera. As atividades foram concebidas para serem realizadas em grupo de 

quatro alunos, com tempo estimado de quatro aulas de 50 minutos, sendo de 

suma importância que o professor promova a autonomia e liberdade na 

realização das tarefas, buscando interferir o mínimo necessário. 

Figura 22: Medidor de ângulos. 

Figura 21: Instrumento M2. 



As atividades devem ser feitas na ordem apresentada.  

4.1. Objetivos 

 

Objetivos gerais:  

 

 Mostrar a existência de Geometrias não-Euclidianas, mais 

especificamente, da Geometria Esférica e a importância de estudá-la. 

 Mostrar a aplicabilidade de um conceito matemático em situações reais, 

por meio do uso de material concreto e interdisciplinaridade.  

 

Objetivos específicos: 

 

→ Perceber o formato da Terra e associar a superfície terrestre à esfera. 

→ Comparar elementos e características entre representações no plano e na 

esfera. 

→ Perceber a curvatura das figuras esféricas. 

→ Trabalhar o conceito de menor caminho no plano e na esfera. 

→ Trabalhar a ideia e representação dos círculos máximos. 

→ Construir o conceito, assim como trabalhar a representação, dos pontos 

antípodas. 

→ Perceber a simetria na esfera em torno do círculo máximo. 

→ Construir o conceito de reta na Geometria Esférica, como associação à 

ideia de círculo máximo. 

→ Ser capaz de medir ângulos sobre uma esfera. 

→ Mostrar a existência de perpendicularidade e a ausência de paralelismo 

entre retas na Geometria Esférica. 

→ Introduzir o conceito de triângulos esféricos, assim como condições para 

que se determine um triângulo na esfera a partir de seus vértices. 

→ Trabalhar a diferença entre a soma dos ângulos internos de um triângulo 

nas Geometrias Euclidiana e Esférica. 

→ Mostrar a existência de um triângulo esférico com três ângulos retos. 

→ Mostrar a inexistência de retângulos esféricos. 

 



4.2. Atividades 

 
Nesta seção apresentaremos as atividades propostas no trabalho. Todas 

as atividades possuem uma ficha técnica que apresenta objetivos, pré-requisitos 

e material a ser utilizado na realização da atividade. 

 

Atividade 1 

 

Tabela 1: Ficha técnica da Atividade 1 

Ficha técnica 

Objetivo Trabalhar a esfera através do 

formato do planeta Terra. 

Pré-requisitos Conhecer os sólidos geométricos. 

Material Globo terrestre e mapa plano. 

 

1. Você é capaz de dizer qual é o formato da terra? 

2. Se pudesse escolher um sólido geométrico mais semelhante à forma do 

planeta Terra, qual você escolheria e por quê? 

3. Com o auxílio do globo terrestre e do mapa plano, observe as diferentes 

representações do planeta Terra. Manuseie-as, tente perceber as 

diferenças entre elas e converse com seus colegas sobre o que foi 

observado. 

Você deve ter percebido que o sólido que melhor representa a Terra é a 

esfera. A principal diferença entre as duas representações do nosso planeta 

é que uma está no plano e a outra na esfera. Vamos dar continuidade as 

atividades para você entender melhor como comparar essas duas 

representações da Terra. 

 

 

 

 



Atividade 2 

 

Tabela 2: Ficha técnica da Atividade 2 

Ficha técnica 

Objetivo Perceber a curvatura das figuras 

esféricas. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana. 

Material Bexiga inflável, caneta e régua.  

 

1. Com a bexiga vazia e o auxílio da régua, desenhe um segmento de reta 

sobre ela e depois infle-a. O que aconteceu com o segmento de reta?   

2. Desenhe outras formas geométricas na bexiga vazia e depois infle-a 

novamente. Discuta com seus colegas sobre seus resultados.  

Você deve ter observado que quando passamos o segmento desenhado do 

plano (bexiga vazia) para a bexiga inflada, os segmentos adquiriram um 

formato curvo. Será porque isso aconteceu? Será que é possível desenhar 

um segmento como o feito sobre a bexiga vazia sobre a bexiga inflada? A 

resposta é não! 

 

Atividade 3 

 

Tabela 3: Ficha técnica da Atividade 3 

Ficha técnica 

Objetivos Compreender o significado de 

menor caminho entre dois pontos 

na Geometria Euclidiana. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana. 

Material Prancha de desenho, caneta, 

régua, linha.  

 



1. Com o auxílio da prancha, desenhe dois pontos A e B, e caminhos que 

os liguem de formas diferentes.  

2. É possível ligá-los de quantas maneiras? Discuta com os colegas.   

Essas são algumas respostas possíveis.  

Você percebeu que é possível ligar dois pontos por infinitos caminhos 

diferentes?   

3. Pegue, agora, pedaços de linha de cores diferentes e use-os para 

sobrepor os caminhos que você desenhou no item 1. A seguir, meça-os e 

complete a tabela a seguir: 

 

Cor da linha Tamanho 

  

  

  

  

  

  

Figura 24: Tabela para o aluno 1 

 

4. A partir da tabela, qual foi o menor caminho encontrado? 

5. Você é capaz de dizer qual é a diferença entre o menor caminho 

encontrado e os outros? Converse com os colegas. 

Você deve ter se lembrando de suas aulas de Geometria que, o menor 

caminho entre os pontos A e B é o segmento de reta que os une. Essa será 

uma importante conclusão que utilizaremos mais adiante nas atividades. 

Figura 23: possíveis caminhos 
no plano 



Atividade 4 

 

Tabela 4: Ficha técnica da Atividade 4 

Ficha técnica 

Objetivos Compreender o significado de 

menor caminho entre dois pontos 

na Geometria Esférica. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana. 

Material Linha e mapa de aeroportos. 

 

1. Usando o mapa dos aeroportos, encontre os caminhos que um avião pode 

percorrer para voar do Brasil a Portugal. Discuta com seus colegas e tente 

descobrir quantos caminhos diferentes existem. 

2. Usando a linha, você consegue ligar os dois aeroportos de modo que ela 

fique bem esticada, mas sem que a linha deixe de tocar a esfera do mapa 

de aeroportos? 

3. Qual caminho você escolheria para que a viagem durasse o menor tempo 

possível?  

4. Existem infinitas maneiras de ligar dois pontos sobre a esfera, mas você 

deve ter percebido que o caminho que você escolheu no item 3 é o menor 

caminho. Esse menor caminho será sempre a rota utilizada nas nossas 

atividades daqui por diante para unir dois países distantes. 

5. O menor caminho encontrado no item anterior é um arco desenhado sobre 

a esfera. O menor caminho encontrado na atividade anterior é um 

segmento de reta. Você consegue perceber a diferença entre esses 

caminhos? Os dois são menores caminhos, mas desenhados sobre 

objetos diferentes. 

Note que esta atividade foi toda realizada sobre a esfera. Isso se repetirá 

nas atividades seguintes e com isso estaremos estudando conceitos de uma 

Geometria diferente da que costumamos estudar em sala de aula que é a 

Geometria Euclidiana. Essa nova Geometria que estudaremos será chamada 



Geometria Esférica e todos os seus conceitos serão desenvolvidos sobre a 

esfera.  

 Nesta atividade, você já pode fazer a primeira comparação entre a 

Geometria Euclidiana e a Geometria Esférica. Na atividade 4, o menor 

caminho entre dois pontos foi um segmento e nesta atividade, o menor 

caminho é um arco sobre a esfera. Vejamos quais outras diferenças 

encontraremos entre essas duas Geometrias. 

 

Atividade 5  

 

Tabela 5: Ficha técnica da Atividade 5 

Ficha técnica 

Objetivos Apresentar círculo máximo.   

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana 

e noções de direção e sentido. 

Material Prancha de desenho, esfera de 

desenhos, mapa de aeroportos, 

régua, régua esférica, caneta e 

linha. 

 

1. Marque dois pontos sobre a prancha de desenho e trace o segmento de 

reta os liga. É possível prolongar infinitamente nos dois sentidos o 

segmento de reta que você traçou? Qual a figura que você obteve? 

Ao prolongar infinitamente as extremidades de um segmento de reta, você 

deve ter percebido que a figura formada é uma reta. Você deve ter estudado 

essas retas nas aulas de Geometria. 

2. Pegue agora a esfera com o mapa de aeroportos. Trace uma rota, ou um 

menor caminho, do voo que sai do Chile e vai para os Estados Unidos da 

América (EUA). 

3. Um avião partiu do Chile para seguir a rota que você traçou. Porém, nos 

EUA havia um temporal que impossibilitou o avião de pousar. Assim, o 

piloto recebeu a seguinte orientação: “continue voando em frente, na 



mesma direção que você seguia anteriormente, e pouse no próximo 

aeroporto que sobrevoar”. Com o auxílio do seu mapa de aeroportos, 

decida em qual aeroporto ele pousou. Se for preciso, use a régua esférica 

para te auxiliar na resposta. 

4. O que você percebeu com no item anterior? Onde o avião pousou? 

Discuta com seus colegas. 

Você deve ter notado que o avião pousa no Chile de novo, se continuar a 

voar sempre em frente.  

5. Vamos repetir o que foi feito no item 1, mas agora sobre a esfera de 

desenhos: marque dois pontos sobre ela e com ajuda da régua esférica, 

ligue-os. Agora, usando novamente a régua esférica você consegue 

prolongar o caminho nas duas direções? O que aconteceu? Os 

prolongamentos se encontram em algum ponto? Discuta com seus 

colegas. 

6. Repita para outros pares de pontos o procedimento anterior e converse 

com seus colegas sobre o que encontraram.  

Vocês perceberam que os prolongamentos se encontram em um ponto? 

Essa figura que você encontrou é o que chamamos de círculo máximo. 

 

 

 

 

 

Mais uma vez percebemos algo especial na Geometria Esférica. Se 

prolongarmos infinitamente um arco sobre a esfera, que é o menor caminho que 

liga dois pontos, construiremos um círculo, que chamaremos círculo máximo. Se 

prolongarmos infinitamente um segmento de reta sobre um plano, construiremos 

uma reta. A partir dessa ideia, podemos então dizer que um círculo máximo da 

Geometria Esférica é equivalente a uma reta da Geometria Euclidiana. 

Figura 25: Prolongamento de um menor 
caminho entre dois pontos na esfera. 



 

Atividade 6  

 

Tabela 6: Ficha técnica da Atividade 6 

Ficha técnica 

Objetivos Apresentar pontos opostos na 

Geometria Esféricas. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana 

e círculos máximos. 

Material Mapa de aeroportos e linha.  

 

1. Um avião deve partir do Chile em direção à China. Observe essas 

localizações no mapa de aeroportos. Qual rota você traçaria para ele? 

Compare seu resultado com o de seus colegas.  

2. Você sabe dizer se a rota que você traçou é a única possível? Discuta 

com seus colegas. 

3. Use pedaços de linha para sobrepor a rota que você traçou, e as que seus 

colegas traçaram. Meça-os e complete a tabela.  

 

Rota Medida 

  

  

  

  

Figura 26: Tabela para o aluno 2. 

4. Observando a tabela anterior, qual é o menor caminho entre os dois 

países? Não se esquece que menor caminho sobre a esfera é sempre um 

arco. 

 



Você deve ter percebido que pelos pontos marcados passam infinitos círculos 

máximos. Quando isso acontece, chamamos esses pontos opostos. 

5. Você consegue identificar no mapa de aeroportos algum outro par de 

pontos opostos? Use o material e converse com seus colegas para tentar 

responder.  

 Você deve ter percebido que os aeroportos de Gana e Kiribati 

também são pontos opostos, assim como o Polo Sul e Polo Norte. 

 

Atividade 7 

 

Tabela 7: Ficha técnica da Atividade 7 

Ficha técnica 

Objetivos Mostrar a simetria em relação de 

um círculo máximo na Geometria 

Esférica. 

Pré-requisitos Conhecer os meridianos, Linha do 

Equador e círculos máximos. 

Materiais Esfera de acrílico 1 e globo 

terrestre. 

 

1. Pegue a esfera de acrílico 1 e manuseie-a. Você consegue perceber que 

o círculo representado nela é um círculo máximo? 

2. Se você conseguisse repartir uma esfera sobre um círculo máximo, qual 

seria a relação entre as duas partes obtidas? Usando a esfera de acrílico 

1, separe as duas partes e veja o que acontece. 

Você deve ter percebido que as duas partes são iguais, ou seja, o círculo 

máximo divide a esfera ao meio. Chamamos cada uma destas metades de 

hemisférios. 

Figura 27: antípodas 



 

 

 

3. Você sabe o que são as linhas representadas no globo terrestre? Observe 

o globinho terrestre e converse com seus colegas.  

4. Você acha que alguma dessas linhas é um círculo máximo? Quais e por 

quê? 

 Você deve ter percebido que a Linha do Equador e os 

meridianos são círculos máximos sobre a Terra. Assim como vimos na 

esfera de acrílico, eles dividem a terra em duas metades iguais. Você já 

deve conhece-las como hemisférios terrestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 8 

Tabela 8: Ficha técnica da Atividade 8 

Ficha técnica 

Objetivos Perceber o menor caminho como 

parte de um círculo máximo. 

Pré-requisitos Círculos máximos. 

Material Esfera de acrílico 2 e régua 

esférica. 

 

Figura 28: hemisférios 

Figura 29: hemisférios terrestres 

Fonte: http://docs.educacionalweb.com.br/colegios/ESJ/sala-

virtual/orientacao-e-localizacao.pdf 

http://docs.educacionalweb.com.br/colegios/ESJ/sala-virtual/orientacao-e-localizacao.pdf
http://docs.educacionalweb.com.br/colegios/ESJ/sala-virtual/orientacao-e-localizacao.pdf


Nós já sabemos que, ao traçar o menor caminho entre dois pontos e 

prolongar nas duas direções, encontraremos um círculo máximo. Mas será 

que todos os menores caminhos entre dois pontos são partes de um círculo 

máximo? Faça a atividade a seguir para descobrir. 

1. Pegue a esfera de acrílico 2, manuseie-a. Qual figura a linha da areia dentro 

da esfera está formando? 

Você deve ter percebido que a esfera está cheia de areia até a metade. 

Já vimos que a linha que divide a esfera ao meio é sempre um círculo máximo. 

Então, a linha da areia dentro da esfera forma um círculo máximo, certo? 

2. Na esfera de acrílico 2, com o auxílio de uma caneta, marque dois pontos 

distintos quaisquer. A seguir, com ajuda da régua esférica, ligue-os. 

Sabemos que este é o menor caminho entre os dois pontos, certo?  

3. Tente agora posicionar a esfera de forma que os dois pontos que você 

marcou estejam sobre a linha da areia. Se você conseguiu, isso significa 

que o menor caminho que liga dois pontos está sobre um círculo máximo.  

Note que isso sempre irá acontecer na Geometria Esférica, ou seja, o 

menor caminho que liga dois pontos está sempre sobre um círculo máximo e 

será sempre chamado arco de círculo máximo. 

 

Atividade 9: 

 

Tabela 9: Ficha técnica da Atividade 9 

Ficha técnica 

Objetivos 

Revisar a ideia de 

perpendicularidade entre retas e 

perceber a relação entre a Linha 

de Equador e o Meridiano de 

Greenwich no plano. 

Pré-requisitos 

Conhecimento dos meridianos e 

paralelos e noções de Geometria 

Euclidiana. 

Material Mapa plano e transferidor. 



 

1. Observe o mapa plano abaixo. Localize nele a Linha do Equador e o 

Meridiano de Greenwich. 

2. Qual ângulo é formado no encontro das duas linhas observadas na 

questão anterior? Se precisar, use o transferidor para medir.  

Você observou que a linha do Equador e o Meridiano de Greenwich se 

interceptam formando ângulos retos? Você deve se lembrar das suas aulas de 

Geometria que, quando isso acontece, dizemos que as retas são 

perpendiculares. 

 

Atividade 10: 

 

Tabela 10: Ficha técnica da Atividade 10 

Ficha técnica 

Objetivos Conhecer o ângulo esférico. 

Pré-requisitos 

Noções de ângulos na geometria 

plana. 

Atividades anteriores. 

Material 

Esfera de desenho, prancha de 

desenho, caneta, régua e régua 

esférica. 

 

1. Na prancha de desenho, com ajuda da régua, trace dois 

segmentos de reta que se interceptem. Você lembra qual o nome 

da figura que formamos ao interceptarmos duas retas?  

Figura 30: perpendicularidade: linha do Equador e meridiano de 
Greenwich 

Fonte: https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mapa-mundi/ 

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mapa-mundi/


Você deve lembrar que a interseção de duas retas forma quatro 

“aberturas”, as quais chamamos de ângulos, como na imagem. Será que o 

mesmo acontece na esfera? 

 

                        Figura 31: Ângulo Geometria Plana. 

 

2.  Com ajuda da régua esférica, trace dois círculos máximos sobre a esfera. 

Escolha um dos seus pontos de interseção e observe a figura formada. O 

que você observou? A figura se parece com a do item anterior?  

 

Você deve ter desenhado algo mais ou menos assim: 

  

 

                        Figura 32: Ângulo esférico dado pela interseção de dois círculos máximos. 

 

  Na esfera, a interseção de duas retas, ou seja, dois círculos 

máximos, também forma quatro ângulos. Os ângulos esféricos também 

possuem medidas, assim como os da geometria plana. Para aprender como 

medir ângulos esféricos, faça a próxima atividade. 

 

Atividade 11: 

 

Tabela 11: Ficha técnica da Atividade 11 

Ficha técnica 

Objetivos 

Aprender a usar o instrumento 

medidor de ângulos.  

Medir ângulos na Geometria 

Esférica. 



Pré-requisitos 

Conhecimento dos meridianos e 

paralelos; noções de Geometria 

Euclidiana e círculos máximos. 

Atividades anteriores. 

Material 

Esfera de desenho, medidor de 

ângulos, caneta, régua esférica, 

globo terrestre. 

 

1. Na esfera de desenho, use a régua esférica para desenhar dois círculos 

máximos. Marque também os pontos de interseção entre esses dois 

círculos. Assim, você desenhou quatro ângulos, certo? Escolha um deles 

para medir e marque.  

2. Vamos aprender agora a medir ângulos entre círculos máximos sobre a 

esfera. O instrumento Medidor de Ângulos é composto por duas peças, e 

funciona da seguinte forma:  

• Pegue o aparelho com a etiqueta “M1”. Abra-o e posicione-o de 

forma que o encontro das duas hastes coincida com o ponto de 

encontro dos segmentos de reta. 

• Agora, ajuste as hastes para ficarem tangentes à esfera e sobre os 

círculos traçados. 

• Ajuste o aparelho M1 de forma que o ângulo de abertura de M1 

coincida com o ângulo esférico entre os dois círculos máximos 

desenhados anteriormente. Agora, leve-o nessa posição até o 

instrumento M2 e posicione a haste da base do seu ângulo sobre a 

linha azul, no ângulo de 0º. Dessa forma, você poderá medir o ângulo 

esférico.  

• Conseguiu? Repita para outros círculos máximos na esfera. 

3. Agora, sobre o globo terrestre, encontre o Meridiano de Greenwich e a 

Linha do Equador e, também, a interseção dessas duas linhas.  

4. Você consegue perceber que o Meridiano de Greenwich e a Linha do 

Equador são círculos máximos? Discuta com seus colegas o porquê de 

isso acontecer. 



5. Meça agora o ângulo formado pelo Meridiano de Greenwich e a Linha do 

Equador sobre o globo terrestre. 

Você deve ter notado que esses dois círculos máximos se interceptam 

formando um ângulo de 90º. Isso significa que na Geometria Esférica também 

existem retas perpendiculares, já que círculos máximos são como retas na 

Geometria Esférica. 

 

Atividade 12: 

 

Tabela 12: Ficha técnica da Atividade 12 

Ficha técnica 

Objetivos 
Revisar a ideia de paralelismo na 

Geometria Euclidiana. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Euclidiana. 

Material 
Prancha de desenho, par de 

esquadros, régua e caneta. 

 

1. Na prancha de desenho, marque dois pontos quaisquer A e B, e use a 

régua para traçar um uma reta r passando por esses dois pontos. Com 

ajuda do par de esquadros, trace por A e por B segmentos de reta 

perpendiculares à reta r. 

2. Se você prolongar os segmentos traçados para obter retas, elas se 

interceptarão em algum ponto? Discuta com seus colegas. 

Você deve ter notado que as retas encontradas a partir dos 

prolongamentos dos segmentos não se encontram em nenhum ponto e, 

portanto, as retas são paralelas. Será que o mesmo acontece na esfera? 

Faça a próxima atividade para descobrir. 

 

Atividade 13: 

 



Tabela 13: Ficha técnica da Atividade 13 

Ficha técnica 

Objetivos 

Perceber a ausência de 

paralelismo entre retas na 

Geometria Esférica. 

Pré-requisitos Círculos máximos e arcos de 

círculos máximos. 

Material 
Esfera de desenho, régua esférica, 

caneta e medidor de ângulos. 

 

1. Sobre a esfera de desenho, trace um círculo máximo e com o auxílio de 

régua esférica, trace também um arco de círculo máximo qualquer. 

2. Prolongue esse arco de forma que ele se transforme em círculo máximo 

e verifique se existe algum ponto de interseção entre os dois círculos 

desenhados. 

3. Refaça mais uma vez o que foi feito no exercício anterior e verifique se há 

pontos de interseção entre os círculos máximos desenhados. 

4. Discuta com seus colegas se é possível desenhar um novo círculo 

máximo que não intercepte o círculo máximo desenhado no item 1. 

Você deve ter notado que os círculos máximos que você construiu sempre 

se interceptam em dois pontos. Essa é uma das mais importantes diferenças 

entre a Geometria Euclidiana e a Geometria Esférica. Já que círculos máximos 

da Geometria Esférica são os análogos de retas da Geometria Euclidiana, 

podemos dizer que na Geometria Esférica não existem retas paralelas! 

 

Atividade 14: 

 

Tabela 14: Ficha técnica da Atividade 14 

Ficha técnica 

Objetivos Introduzir triângulo esférico. 

Pré-requisitos Noções de geometria plana. 



Material 
Bexiga inflável, régua, caneta e 

esfera de desenhos 

 

1. Pegue a bexiga inflável. Com ela vazia, e com ajuda de uma régua, 

desenhe um triângulo, e depois infle-a. Quais mudanças você pode 

observar no formato do triângulo? 

2.  O que aconteceu com os lados do triângulo? Converse com seus 

colegas.  

3. Agora, com o auxílio da esfera de desenhos, tente construir um triângulo 

do mesmo tipo sem a ajuda da bexiga.  

Você deve ter percebido que para fazer essa construção você precisou 

de arcos de círculos máximos. Isso está correto e a figura que você construiu 

é um triângulo da Geometria Esférica e será chamado triângulo esférico! 

Neste caso, os lados dos triângulos serão arcos de círculos máximos e seus 

vértices serão os pontos de encontro entre eles. 

4. Agora prolongue os lados de seu triângulo, ou seja, prolongue os arcos 

de círculos máximos feitos anteriormente.  

5. Como você já sabe medir o ângulo entre dois círculos máximos, meça os 

ângulos entre os círculos máximos que ficaram no interior do triângulo 

esféricos desenhado no item 3. Esses serão os ângulos internos do seu 

triângulo esférico. 

 

Atividade 15: 

 

Tabela 15: Ficha técnica da Atividade 15 

Ficha técnica 

Objetivos Revisar a ideia de que não é 

possível construir um triângulo a 

partir de três pontos colineares.  

Pré-requisitos Noções de geometria plana. 



Material Prancha de desenho, caneta e 

régua.  

 

Para esta atividade, você vai precisar da prancha de desenho, régua e 

caneta.  

1. Na prancha de desenho, marque 3 pontos distintos e com auxílio da 

régua, ligue-os construindo um triângulo. Repita para outros trios de 

pontos diferentes.  

2. Você é capaz de dizer se, para quaisquer 3 pontos distintos, sempre vai 

ser possível ligá-los formando um triângulo? Converse com seus colegas 

e faça a atividade a seguir para descobrir. 

3. Na prancha de desenho, marque pontos como na figura abaixo. Você é 

capaz de desenhar os triângulos determinados por eles.  

 

4. Foi possível desenhar triângulos nas 4 situações? Será que existe alguma 

situação em que não é possível desenhar um triângulo a partir de 3 pontos 

distintos? Converse com seus colegas.   

Você deve ter percebido que nas situações 2 e 4 não foi possível 

desenhar triângulos. Isso porque os pontos são colineares, lembra? Ou seja, 

se os pontos estiverem sobre uma mesma reta, não tem como ligá-los 

formando um triângulo. 

 

Atividade 16: 

 

Tabela 16: Ficha técnica da Atividade 16 

Ficha técnica 

Objetivos Concluir que não é possível 

construir um triângulo esférico a 

partir de três pontos sobre um 

mesmo círculo máximo. 

Pré-requisitos Atividades anteriores. 

Figura 33: Triângulos euclidianos a partir de três pontos. 



Material Mapa de Aeroportos, linha, esfera 

de desenho, caneta e régua 

esférica. 

 

Para esta atividade você vai precisar do mapa de aeroportos.  

1. O nosso avião vai precisar fazer o seguinte trajeto: partindo de Portugal, 

fará escala nos Estados Unidos e pousará no Chile, depois voará direto 

para Portugal novamente. Use a linha para marcar no mapa de aeroportos 

o trajeto que o avião fez.  

2. Com o que se parece a forma que o trajeto assumiu?   

Você deve ter notado que o trajeto assumiu uma forma semelhante ao 

que vimos ao encher a bexiga na atividade 13: um triângulo com os lados 

curvos. Esse é um triângulo esférico: formado por três segmentos de retas 

esféricas.  

A partir de agora, vamos utilizar a esfera de desenhos. 

3. Na esfera de desenho, marque 3 pontos distintos. Com esses 3 pontos, 

você consegue ligá-los de modo que formem um triângulo esférico? 

Repita para outros trios de pontos diferentes.  

4. Você conseguiu criar triângulos com todos os pontos que marcou? 

Sempre vai ser possível desenhar triângulos a partir de 3 pontos na 

esfera? Converse com seus colegas. 

5. Nosso avião do item 1 agora precisa voltar ao Chile partindo de Portugal. 

Mas agora ele fará escala no Brasil, depois voará direto para Portugal. 

Use a linha para marcar o trajeto que o avião fez. 

6. Qual a forma que o trajeto do avião assumiu? Foi novamente um triângulo 

esférico, como nos itens anteriores? Por que você acha que o trajeto 

assumiu esse formato? Converse com seus colegas. 

  

Você deve ter percebido que o trajeto que você construiu é um exemplo 

do que foi observado nas atividades anteriores: assim como no plano, na 

esfera 3 pontos sobre uma mesma reta não formam um triângulo. 

 

Atividade 17: 

 

Tabela 17: Ficha técnica da Atividade 17 

Ficha técnica 



Objetivos 

Revisar que a soma dos ângulos 

internos de um triângulo na 

Geometria Euclidiana 180º. 

Pré-requisitos Noções de Geometria Plana. 

Material 
Prancha de desenho, transferidor, 

régua e caneta.  

 

1. Na prancha de desenho, use a régua e construa um triângulo qualquer. 

Com o transferidor, meça os ângulos internos do triângulo que você 

construiu e anote. Quanto vale a soma dos valores destes ângulos? 

2. Na Geometria Euclidiana, o que acontece com o valor soma dos ângulos 

internos de um triângulo? Repita o item anterior com outros triângulos, 

caso você não se lembre da regra geral. 

Você deve se lembrar das suas aulas de Geometria que a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180º. Será que isso 

acontece na Geometria Esférica? Faça as atividades seguintes para 

descobrir. 

  

Atividade 18: 

 

Tabela 18: Ficha técnica da Atividade 18 

Ficha técnica 

Objetivos 

Mostrar que na Geometria Esférica 

a soma dos ângulos internos de 

um triângulo é sempre maior que 

180º. 

Pré-requisitos 

Noções de Geometria Euclidiana, 

círculos máximos e triângulos 

esféricos. 

Material 
Esfera de desenhos, medidor de 

ângulos, régua esférica e caneta.   

 

1. Marque três pontos sobre a esfera de desenhos e, com o auxílio da régua 

esférica, construa um triângulo. 



2. Com o medidor de ângulos, meça os ângulos internos do triângulo 

construído. Quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do 

triângulo que você construiu?  

3. Construa triângulos diferentes e repita o procedimento do item anterior. 

Com os resultados, preencha a tabela abaixo, organizando os triângulos 

da maior soma para a menor. 

 

Figura 34: Tabela para o aluno 3 

 

4. Analise a tabela que você construiu acima e veja se existe alguma relação 

ou padrão entre os valores das somas dos ângulos internos. 

5. Qual é o menor valor que você encontrou? Este valor é maior, menor ou 

igual a 180º? 

6. Qual é o maior valor que você encontrou?  

7. Você é capaz de construir na esfera um triângulo que tenha a soma dos 

ângulos internos igual a 180º? E menor? Converse com seus colegas e 

use os materiais que precisar para tentar descobrir.  

Você deve ter notado que, para todos os triângulos que construiu, a 

soma dos ângulos internos é sempre maior que 180º. E além disso, deve ter 

percebido que não é possível construir triângulos cujas somas dos ângulos 

internos sejam menores ou iguais a 180º. Na Geometria Esférica, a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é sempre maior que 180º. 

5. Considerações Finais 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com a ideia de propor um conjunto 

de atividades para explorar os conceitos da Geometria Esférica na Educação 



Básica. A escolha do tema Geometria Esférica, partiu da vontade de que o aluno 

pudesse ter contato com uma forma diferente de pensar Geometria, uma vez 

que este ramo da Matemática na Educação Básica se restringe a conceitos da 

Geometria Euclidiana. A intenção deste trabalho foi mostrar que é possível 

adequar uma Geometria não-Euclidiana para a linguagem de um estudante de 

Ensino Básico, para tal, utilizando o modelo de van Hiele para o desenvolvimento 

do pensamento geométrico.  

A utilização do material concreto, ao mesmo tempo que visa promover 

uma aprendizagem ativa e significativa, instigando o aluno a ser curioso e 

criativo, pretende mostrar que podemos representar de forma concreta, e com 

materiais de baixo custo, conceitos tão abstratos da Matemática, como por 

exemplo, a representação geométrica de uma negação do postulado das 

paralelas. Assim, utilizando o concreto e visando que o aluno alcance a 

abstração, entendemos que este é um caminho lúdico e seguro a ser seguido, 

que faz que o aluno, no processo, aprenda muito mais sobre a sua forma de 

aprender. Infelizmente não foi possível a aplicação das atividades, portanto não 

podemos apresentar dados a respeito do contato dos alunos com a proposta. 

Porém, vale ressaltar que este é um projeto para o futuro.  

E por fim, esperamos que o trabalho possa servir de incentivo e inspiração 

para professores que buscam formas de inovar no ensino da Geometria, 

apresentando a eles um conjunto de materiais manipulativos adequados ao 

conteúdo em questão e uma sequência didática que possibilita o estudo da 

Geometria Esférica em sala de aula.   
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