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Resumo 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar, junto a estudantes e professores de 

Matemática a importância, como alternativa pedagógica, de resolução de equações 

elementares, de primeiro e segundo grau, por meio do Desenho Geométrico Plano, 

como um complemento no ensino da Matemática, capaz de transformar um estudo 

basicamente abstrato, e, em função disso, de digestão custosa aos alunos do Ensino 

Fundamental, em matéria razoavelmente atraente, com o condão de despertar algum 

interesse e prazer na resolução de problemas. Para isso, construímos uma seqüência de 

atividades, com fulcro no Processo Geométrico Euclidiano, que foi apresentado a 

professores de uma rede de ensino, acompanhada de dois questionários: o primeiro, a 

ser preenchido antes do conhecimento da seqüência de atividades, procurou saber do 

pensamento do professor quanto ao Desenho Geométrico e sua utilidade no ensino da 

Geometria e da Álgebra, e o segundo, oferecido após a apresentação da referida 

seqüência, procurou verificar se suas impressões permaneciam as mesmas ou não, e, se 

positivas, teriam algumas considerações pertinentes sobre o assunto, seja para 

enriquecer, seja para melhorar a sequência. Foi feita uma sucinta pesquisa histórica, 

com observações de educadores e pedagogos ligados ao assunto, apresentada no 

capítulo inicial, que retrata o abandono do Desenho Geométrico, na maioria das escolas 

do país, a partir da década de 70 do século passado. E as vantagens que as escolas que 

ainda oferecem o Desenho Geométrico, mesmo que sob um ponto de vista mais artístico 

do que matemático, aos seus alunos. Feita uma pesquisa objetiva junto aos estudantes de 

uma escola que mantém, em seu currículo, aulas de Desenho Geométrico, com ênfase 

em resoluções de equações geométricas e algébricas, teve, como resultado, uma 

acolhida bastante positiva, o que nos permite ver com razoável otimismo, vantajosas 

situações no aprendizado não só da geometria mas também da álgebra. Nas conclusões 

finais foram enfatizadas as opiniões altamente favoráveis à utilidade que a sequência de 

atividades poderia proporcionar no entendimento da Geometria e da Álgebra com o 

estudo direcionado de Desenho Geométrico. 

 

Palavras-chave: Desenho Geométrico, Equações, Álgebra, Geometria. 
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate, with students and teachers the importance of 

Mathematics as an alternative educational, equation solving elementary, primary and 

secondary education, through the Geometric Design Plan, as a supplement in 

Mathematics, capable basically to turn a study abstract, and, on that basis, digestion 

costly to elementary school students, in terms reasonably attractive, with the power to 

arouse some interest and pleasure in solving problems. For this, we constructed a 

sequence of activities, with focus on Euclidean Geometry Case, who was introduced to 

teachers in a school system, accompanied by two questionnaires: the first, to be 

completed prior knowledge of the sequence of activities, inquired of thought the teacher 

on the Geometric Design and its usefulness in teaching geometry and algebra, and 

second, offered after the presentation of the sequence of activities intended to verify 

whether their impressions remained the same or not and, if positive, would have some 

considerations relevant to the subject, is to enrich, or improve the result. We conducted 

a brief historical survey, with comments from teachers and educators related to the 

subject, presented in the opening chapter, which depicts the abandonment of Geometric 

Design, in most schools in the country, from the 70s of last century. And the advantages 

that the schools that still offer Geometric Design, even under a more artistic point of 

view than a mathematician, to his students. Made an objective study with students from 

a school that keeps in its curriculum, classes in Geometric Design, with emphasis on 

resolution of geometric and algebraic equations, was as a result, a fairly positive 

reception, which allows us to see with reasonable optimism advantageous situations for 

learning not only geometry but algebra. In the final conclusions were highly favorable 

opinions emphasized the usefulness of the sequence of activities that could provide the 

understanding of geometry and algebra to the study focused on Geometric Design.  

 
Keywords: Geometric Design, Equations, Algebra, Geometry.  
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INTRODUÇÃO 
 

Para atingir o seu objetivo, precisa, a Matemática, estudar os números, 
suas propriedades e transformações. Nessa parte ela toma o nome de 
Aritmética. Conhecidos os números é possível aplicá-los na avaliação das 
grandezas que variam ou que são desconhecidas, mas que se apresentam 
expressas por meio de relações e fórmulas. Temos assim a Álgebra. Os 
valores que medimos no campo da realidade são representados por corpos 
materiais ou por símbolos, que são dotados de três atributos: forma, 
tamanho e posição. Importa, pois, que estudemos tais atributos. E esse 
estudo vai constituir o objeto da Geometria. (Malba Tahan1) 

 
 
1. Problemática 

 

Idos de 1976. As escolas estaduais de Minas Gerais possuíam, em sua grade 

curricular, uma matéria denominada Desenho Geométrico, onde o professor passava aos 

alunos as noções de ponto, reta e plano, e suas múltiplas serventias nos traçados de figuras 

geométricas. Ensinava o uso correto da régua e do compasso, orientava quanto a algumas 

normas técnicas e quanto à necessidade de observar o capricho, o asseio e, principalmente, 

a precisão das construções. Foi nessa época que, por acaso, em algum alfarrábio perdido no 

tempo, encontramos alguns problemas que despertaram desde remotas eras, curiosidade e 

interesse de estudo por parte de geômetras e matemáticos, como, por exemplo, o problema 

formulado por Apolônio: sendo dadas três circunferências, determinar uma quarta 

circunferência que toque (tangencie) as três. Embora envolva uma boa dose de 

criatividade, é apenas um problema de geometria elementar, que pode ser resolvido com o 

auxílio de régua e compasso. O ilustre geômetra grego encontrou oito soluções... Ou o 

problema da quadratura do círculo, insolúvel até hoje devido à dificuldade de determinar 

um segmento de comprimento π...  Entretanto há alguns processos geométricos que 

permitem solucioná-lo com razoável precisão, mas que, incompreensivelmente, vêm sendo 

sonegados aos nossos estudantes. As razões desse fato não são muito precisas. E até hoje 

sente-se a falta de explicações objetivas para as razões do abandono de seu ensino.  

              

Esta Dissertação tem origem na experiência que vivenciamos, ao longo dos anos, 

ministrando aulas de Desenho Geométrico no Colégio Militar de Belo Horizonte, 

                                                           
1 Júlio César de Melo e Sousa (1895 – 1974), escritor e professor de Matemática, famoso por seu 

heterônimo Malba Tahan (Ali Iezid Izz-Edim Ibn Salim Hank Malba Tahan) foi aluno do Colégio Militar 
do Rio de Janeiro e lecionou no Colégio Pedro II. 
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concomitantes às aulas dessa disciplina dadas em colégios estaduais de Minas Gerais até o 

ano de 1980 e de Matemática após essa data.  

 Pesquisas feitas por Educadores Matemáticos, preocupados com os problemas de 

formação de professores, de maneira geral e, principalmente, na área da Geometria, como 

C. M. Garcia (1999), Maria C. Fonseca (2001), Dario Fiorentini & Sérgio Lorenzato 

(2006), J. P. Ponte (1994), Sérgio Lorenzato (1995), Philippe Perrenoud (1999), Geraldo 

Perez  (1995), Carlos Alberto Marinheiro (2003), Márcia Maioli (2002), entre outros, e a 

constatação, nos cursos de capacitação de professores que contemplavam conteúdos 

matemáticos do nível fundamental e médio, das dificuldades na maneira de apresentar tais 

conteúdos, também contribuíram para aguçar nosso interesse na elaboração do presente 

trabalho. E, para seu desenvolvimento, realizamos um levantamento sobre algumas 

pesquisas efetuadas na área de formação de professores, mormente aquelas que apontam 

determinados problemas, sobretudo em Geometria.  

Eliane Scheid Gazire (2000), em seu trabalho de doutorado, “O não Resgate das 

Geometrias” externava seu questionamento explicitamente: 

 
1. Por que, na escola de 1ª. A 4ª. séries, as professoras tinham pouco ou quase 

nenhum conhecimento de Geometria? 
2. Por que os professores de 5ª. À 8ª. séries, apesar de terem cursado 

Licenciatura de Matemática, davam pouca atenção à Geometria? (p.31) 
 

Perez (1995), por exemplo, lembra, em sua pesquisa, que muitos professores 

afirmam faltar-lhes conteúdo e metodologia adequada sobre como desenvolver o ensino de 

Geometria; Lorenzato (1995) fala do círculo vicioso: a geração que não estudou geometria 

não sabe como ensiná-la; e Pontes, apud Maioli, (1996) afirma que desde há muito é 

reconhecida a importância de se dominar bem os conteúdos que se ensina, destacando o 

que chama de “conhecimento didático do conteúdo”, que seria a capacidade de 

compreensão das matérias de ensino, “permitindo encontrar maneiras mais adequadas de 

apresentá-las aos alunos”. Além disso, sempre é bom destacar a sabedoria de Perrenoud 

(1999), sobre as competências que considera prioritárias na formação de professores, entre 

as quais destacamos a de saber organizar e coordenar situações de aprendizagem.  

Serendipidade. Descobrir coisas felizes por acaso é sempre um momento mágico. 

Há situações em que convém mandarmos o raciocínio lógico dormir e sintonizar a mente 

na arenga analógica das coincidências, que, na verdade, não são obras específicas do acaso, 

mas resultado de uma complexa fórmula matemática universal que faz com que os 

semelhantes se atraiam e se encontrem. Enquanto no mundo material são os opostos que se 
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atraem, na subjetividade ocorre o contrário: as semelhanças geram atração por analogia, 

isto é, o que pensamos conduz nossos passos até situações concretas semelhantes... 

 Em nossa formação, convém esclarecer, houve uma feliz conspiração do destino na 

direção do desenho geométrico, uma vez que sempre estivemos sob olhares de excelentes 

professores, desde o ensino fundamental, então denominado ginasial, até na faculdade (de 

Filosofia, Ciências e Letras de Santo André), quando tivemos a honra e o privilégio de 

receber aulas do professor Carlos Marmo, passando pelo curso científico, no Instituto de 

Educação Joaquim Ribeiro, em Rio Claro e pelo curso Técnico em Agrimensura, no 

Colégio Técnico de Jundiaí. Sendo áreas voltadas à engenharia, o peso do desenho 

geométrico era considerável, e a competência dos professores, equivalente.  

Assim, tal situação, ditada pelos estudos teóricos realizados e pela nossa vivência 

formativa e profissional, animou-nos a fazer um estudo mais apurado sobre a viabilidade 

de adequar aos novos tempos uma prática que, no nosso entendimento, era, outrora, 

proficiente para a educação dos alunos, sob vários aspectos, principalmente como apoio à 

Geometria e à Álgebra: o Desenho Geométrico.  

Com essa intenção, delineou-se a questão de investigação desse trabalho de 

pesquisa: “Como (de que forma) o Desenho Geométrico pode auxiliar o estudante da 

Educação Básica para melhor compreender conceitos algébricos e geométricos?”, 

cujos objetivos expressamos a seguir: 

 - investigar de que forma o desenho geométrico pode se constituir num 

procedimento e conhecimento básicos que estruturem o estudante para a compreensão de 

conceitos algébricos e geométricos.  

- oferecer aos educadores matemáticos, como produto desse trabalho de 

investigação, uma alternativa para o ensino da Geometria, capaz de auxiliar, também, na 

compreensão, por parte dos alunos, das equações algébricas elementares.  

Portanto, o objeto de estudo deste trabalho foi o Desenho Geométrico, como 

instrumento acessório do estudante da Educação Básica para melhor compreender os 

conceitos de Álgebra e Geometria. 

Para a elaboração do referido produto tomaremos como referência, o Processo 

Euclidiano, essencialmente trabalhado com o auxílio de régua e compasso e, 

eventualmente, com o jogo de esquadros. Nesta elaboração reportamo-nos, basicamente, às 

construções geométricas elementares, sabiamente ensinadas por Carlos Marmo em seu 

“Curso de Desenho”, cuja obra é constituída de 10 livros e impressa, no século passado 

(1964), pela Gráfica Editora Hamburg Ltda, em São Paulo, na parte que interessa ao 
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enfoque, acrescido de úteis e interessantes abordagens de Afonso Rocha Giongo (Curso de 

Desenho Geométrico – Nobel, S. Paulo), Humberto Giovanni Calfa, Luiz Abreu de 

Almeida e Roberto Carvalho Barbosa (Desenho Geométrico Plano – Bibliex, Rio), José de 

Arruda Penteado (Comunicação Visual e Expressão, V. 2 – Cia. Editora Nacional, S. 

Paulo, 1977) e de Natália Xavier, Albano Agner, Valdemar Vello e Luiz Huertas Diaz 

(Desenho Técnico Básico, Editora Ática,  S. Paulo). 

  

2. O Contexto do Problema 

 

Como se sabe, ou, pelo menos, tem sido divulgado e comentado, a Bíblia Cristã é o 

livro que mais foi publicado no mundo. O que não é tão sabido, porém, é que o segundo da 

lista é uma obra de Euclides: Os Elementos. Muitos estudiosos afirmam que talvez 

Euclides não tenha existido e que Os Elementos foi escrito por muitas mãos de forma que 

Euclides tenha sido apenas uma espécie de codinome de um grupo de estudos que existiu 

em Alexandria por volta do século III A. C. De qualquer maneira, é curioso que o segundo 

livro mais publicado do mundo, ao longo da história, tenha sido justamente um livro de 

Matemática.  

Ainda que a existência de Euclides não seja unanimidade, é certo que bem antes da 

existência dos números reais, Euclides mostrou alguns caminhos interessantes, nos 

processos que hoje chamamos de “Processos Euclidianos”, para a resolução de problemas 

que em tempos mais recentes, aprendemos a resolver pela álgebra ou pelas coordenadas 

cartesianas. E naquelas priscas eras? Como tais problemas eram resolvidos? Sabe-se que os 

Babilônios e os Gregos realizaram belos trabalhos arquitetônicos, entretanto foram os 

Gregos que marcaram a história, pois, é na geometria grega que nasceu o Desenho 

Geométrico. A propósito: geometria é a composição de duas palavras gregas: geo (terra) e 

metron (medida). 

Nunca é demais lembrar que, nos primórdios da civilização os problemas hoje 

resolvidos por meio do cálculo, já eram solucionados com o auxílio da Geometria. 

Conforme lembram Humberto Giovanni Calfa e outros, em seu Desenho Geométrico 

Plano (Bibliex, Rio de Janeiro – 1995), a Geometria atingiu um alto grau de evolução 

vários séculos antes da Era Cristã (segundo Antar Neto - 1975, os Babilônios, por volta de 

2000 aC, e os Egípcios, cerca de 1300 aC, usavam seus conhecimentos geométricos nas 

construções de edifícios e nas medições de terras) pois quando as necessidades do dia-a-dia 

levavam a um problema de construção aplicava-se a geometria, e a evolução de cada um 
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representava uma regra para resolvê-lo. Inexplicavelmente, com o desenvolvimento de 

outros ramos da Matemática, como a Álgebra e a Análise aplicadas, eventualmente, à 

Geometria, as construções geométricas ficaram em um plano secundário e, salvo raras 

instituições educacionais, sequer são lembradas aos alunos, de forma que os problemas 

geométricos abordados constituem meros exercícios de adivinhação, frutos de aplicação de 

teoremas, mas que, em sua essência, ficam vazios de suas causas. Ainda que, 

eventualmente, para alguns colegas possamos estar anonadando na Matemática, buscamos, 

aqui, construir uma ponte, mesmo que frágil, mas que, despretensiosamente, contribua para 

a solidificação por parte de futuros estudiosos, dos elos que unem a Geometria e a  

Álgebra. 

O Desenho Geométrico tem, desde muito antes de Euclides, essa particularidade 

arquitetônica, uma vez que servia para resolver equações diofantinas (cuja solução envolve 

números inteiros), como bem retrata Tomei (2006) em seu livro Euclides – A Conquista do 

Espaço: 

Euclides foi o primeiro a resolver a equação diofantina óbvia associada ao 
Teorema de Pitágoras: encontre todos os triângulos retângulos com lados 
de comprimentos  dados por números naturais. (...) Até quarenta anos atrás  
(isto é, mais de dois mil anos depois de Euclides ter-se interessado pelo 
assunto), acreditava-se que equações diofantinas  - e números primos eram 
áreas absolutamente desprovidas de aplicações práticas, que deveriam ser 
estudadas apenas pela beleza e profundidade de seus resultados (Tomei, 
2006, p.75). 

 
3.   Pesquisa feita com alunos do CMBH 
 

Em enquete informal feita com alunos e ex-alunos do Colégio Militar de Belo 

Horizonte, constatamos que o ensino do Desenho Geométrico contribuiu bastante para sua 

formação disciplinar, no que tange ao capricho, à organização e à atenção às normas, e, 

principalmente, na melhor compreensão da Geometria e da Álgebra. Alguns dados 

interessantes observados nessa enquete serão mencionados no apêndice 1. Contribuíram, 

também, para motivar-nos a levar adiante a pesquisa, foco deste trabalho. 

 

Como poderemos notar, houve firmeza nas convicções dos alunos quanto à 

utilidade do Desenho Geométrico, visto durante as aulas, no enriquecimento do 

aprendizado da Geometria e da Álgebra.   
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4.  Fundamentação Teórica 
 

 Fonseca (2001, p.14) lembra que é freqüente ouvir dos professores de Matemática, 

das séries iniciais do Ensino Fundamental (e mesmo no Ensino Médio) que, por diversos 

motivos, mas principalmente por não saberem o que fazer (nem como e nem porque) eles 

acabam não trabalhando nada de Geometria. E acrescenta: 

 

Mais do que a dificuldade de ensino de Geometria é a omissão desse 
ensino que flagramos nas experiências que acompanhamos ou nos 
depoimentos dos professores (Fonseca, 2001, p.15 – grifos do autor). 

 

 Não é raro, como temos notado no nosso dia-a-dia, junto a vários colegas, que 

alguns professores ignorem as propostas curriculares, na maioria das vezes por 

desconhecer os conteúdos ou as orientações metodológicas, mas é igualmente comum 

terminar o ano letivo de forma que boa parte da matéria tenha sido deixada para trás. Em 

geral, a parte referente à Geometria.  

 E quando a matéria é oferecida, quase sempre o é de forma suscinta e superficial. 

Dificilmente problemas mais complexos são abordados e analisados com profundidade. 

Assim, o desenvolvimento programático usual acaba por legitimar o currículo tal como é 

apresentado, de forma que só nos comprometemos e nos envolvemos com problemas que 

são ou fáceis ou não muito difíceis. Rubem Alves, em seu  Conversas com Quem Gosta de 

Ensinar, alerta: 

 

Ora, quando a ciência declara que as coisas se dão ao nível estrutural e que 
os fatores decisivos estão ao nível das macro-unidades, é compreensível 
que cada pequeno educador e cada pequeno aluno se sinta imensamente 
atraído pela opção de “deixar como está para ver como é que fica”. E isto 
nos chama a atenção para um aspecto frequentemente esquecido da 
realidade do discurso ideológico: ele não é apenas um discurso sobre a 
realidade (falso, evidentemente...); ele define as situações e cria a sua 
própria verdade  (ALVES, 1982, P.47, grifo do autor). 

 

 Nesse contexto, talvez fosse até um abuso, ou, pelo menos, um excesso, falar sobre 

o Desenho Geométrico. Temos notado haver certa hierarquia, um tanto insensata, dentro e 

fora da Escola, que considera a Álgebra superior à Geometria, e ambos (muito) superiores 

ao Desenho Geométrico. É como se o Desenho Geométrico fosse mais simples, mais 

superficial, até mesmo desnecessário para a Educação Matemática, enquanto a Álgebra e a 
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Geometria alcançassem reflexões mais profundas, exigissem raciocínio mais apurado, 

buscassem sentimentos mais elevados. 

Marmo (1964), em seu Curso de Desenho, ensina, ao definir a importância do 

Desenho Geométrico, que  

 

...desenvolve o raciocínio, a imaginação, a iniciativa e o espírito criador; o 
Desenho Geométrico é uma verdadeira “ginástica mental”, comparável a 
qualquer ramo da Matemática; (...) desenvolve também a “visão espacial” 
que é a capacidade de visualizar, no espaço, coisas representadas no plano, 
dando ao estudante a capacidade de pensar em três dimensões (...) e, assim, 
compreender que não está apenas adquirindo informações, mas também 
formando seu espírito, desenvolvendo sua habilidade de visualizar (um 
problema), prever e gerar idéias novas (MARMO, 1964, p.12). 

 

 Em nossa experiência, junto aos alunos de 7ª e 8ª séries (atuais 8º. E 9º anos), 

pudemos constatar o alcance dessas verdades. Assim, procuramos, por meio dos conteúdos 

didáticos desse grande mestre, além de consultas a alguns professores de Desenho 

Geométrico, bem como algumas adaptações focando a Álgebra e suas equações 

elementares, elaborar uma sequência de atividades do Desenho Geométrico, que se 

mostrasse bastante útil na resolução das temidas equações algébricas elementares. 

 

1.5. A constituição da dissertação 

 

O corpo da dissertação é constituído de uma introdução, onde consideramos alguns 

resultados de nossas experiências didáticas e estudos relevantes de educadores 

matemáticos sobre o tema, dando o respaldo necessário e enriquecedor ao nosso estudo e 

bem justificando nossa questão de investigação e objetivos da pesquisa; em seguida, o 

primeiro capítulo enfoca um histórico da Geometria e do Desenho Geométrico 

expressando um percurso desde a antiguidade até a sala de aula. O segundo capítulo é 

constituído de pesquisa junto a um grupo de professores interessados em participar do 

estudo, no qual descrevemos os sujeitos da pesquisa, o desenvolvimento e os instrumentos 

de investigação elaborados, bem como as considerações quanto aos resultados. No terceiro 

capítulo apresentamos a produção propriamente dita do texto curricular: as atividades que 

envolvem o procedimento para a resolução de equações através do Desenho Geométrico. 

Chamaremos, adiante, esse conjunto de atividades, ou seja, os procedimentos elaborados 

segundo uma determinada ordem, de sequência de atividades. Nesse conjunto de 

atividades, a primeira parte é constituída das normas técnicas necessárias para um 
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entendimento universal dos traços desenhados e das construções fundamentais 

indispensáveis para a resolução de problemas geométricos propriamente ditos, como a 

construção de perpendiculares e paralelas, a divisão de segmentos e arcos em n partes 

iguais e os cinco lugares geométricos básicos; na segunda parte abordamos os 

procedimentos necessários para a efetiva resolução dos problemas mencionados na parte 

anterior, tais como a Média Geométrica, a Quarta Proporcional, a Espiral Pitagórica e o 

Teorema de Pitágoras; e, na terceira parte, com os procedimentos vistos anteriormente, 

resolvemos problemas que envolvem as equações de primeiro e segundo graus, comumente 

vistos no ensino fundamental. Segue a análise da pesquisa efetuada junto aos professores, 

com a conclusão correspondente. Finalmente, apresentamos as conclusões da pesquisa e as 

considerações finais. Completamos a dissertação com as Referências Bibliográficas e os 

Apêndices. 
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Capítulo 1: GEOMETRIA E DESENHO GEOMÉTRICO:  

De um Percurso Histórico para a Sala de Aula 
 

A Geometria faz com que possamos adquirir o hábito de 
raciocinar, e esse hábito pode ser empregado, então, na pesquisa 
da verdade e ajudar-nos na vida. (Jacques Bernoulli2) 

 
1.1: História da Geometria e do Desenho Geométrico: algumas considerações 

 

Na forma como conhecemos a Geometria, há um razoável consenso de que remonta 

aos tempos de Ptolomeu I, quando Euclides escreveu a obra que é considerada a segunda 

mais editada da História da Humanidade: Elementos. E isso foi por volta de 300 a.C., já 

que o pouco que sabemos de Euclides nos foi relatado por Proclus, que viveu no século V, 

cerca de 700 anos após Euclides. E nem mesmo ele pode precisar a época que viveu o 

autor dos Elementos. Contudo a Geometria é uma ciência ainda mais antiga. Já na 

Babilônia, há registros de domínios de conhecimentos geométricos não-triviais, assim 

como no Egito e na Grécia pré-Euclidiana. Conforme destaca Barbosa (1995),  

 

Pelo tempo de Euclides, o que hoje chamamos de Geometria euclidiana 
estava totalmente desenvolvido. De fato, o trabalho de Euclides foi aquele de 
um compilador que reuniu os teoremas conhecidos, já demonstrados por seus 
predecessores, e os colocou em um único texto com uma apresentação 
unificada (BARBOSA, 1995, p.1). 

 

Muito antes de Euclides, porém, já havia o entendimento de que nem tudo pode ser 

provado. Assim, para a construção de um arcabouço dialético, algumas proposições soem 

admitidas como verdades evidentes por si mesmas. São os axiomas, a partir dos quais todas 

as outras são deduzidas. Veremos adiante, que muitas dessas deduções são mais bem 

demonstradas (e compreendidas) com um simples desenho de representação geométrica.  

 

Entretanto, voltemos um pouco no tempo... Howard Eves (1997), em Tópicos da 

História da Matemática para uso em Sala de Aula - Geometria lembra que as primeiras 

considerações racionais que o Homem fez a respeito da Geometria originaram-se no 

reconhecimento de configurações físicas, entre as quais, sem dúvida, o primeiro conceito 

                                                           
2 Jacob Jacques Bernoulli (1654 – 1705), Matemático suiço, também formado em Teologia e Filosofia, foi 

um profundo estudioso e conhecedor da obra Géometre, de René Descartes. 
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geométrico desenvolvido foi a noção de distância. A partir da qual, indubitavelmente, 

surgiram as figuras geométricas elementares: 

 

A necessidade de delimitar a terra levou à noção de figuras geométricas 
simples, tais como retângulos, quadrados e triângulos. Outros conceitos 
geométricos simples, como, como as noções de vertical, paralela e 
perpendicular, teriam sido sugeridas pela construção de muros e moradias. 
Muitas observações de seu cotidiano devem ter levado o homem primitivo 
à concepção de curvas, superfície e sólidos (EVES, 1997, p.2). 

 

Com efeito, eram numerosos os exemplos, não só de curvas circulares, como o 

contorno do Sol e da Lua, mas também de curvas ovais, espirais e elípticas, presentes em 

diversas flores e vegetais. Eves (1997) menciona ainda as atividades corriqueiras: o 

lançamento de uma pedra, cuja trajetória forma uma parábola, uma corda não esticada, 

presa pelas pontas, que forma uma catenária, etc.. E mesmo figuras retilíneas podem ser 

observadas na natureza ou produtos da atividade humana ou animal: o corte longitudinal de 

um tronco de árvore, que forma um retângulo, a sequência poligonal de uma teia de aranha, 

a trajetória de uma queda vertical, etc. Seguem-se os exemplos ilustrativos de simetria e de 

sólidos de revolução, e, em conseqüência, a idéia de volume e figuras tridimensionais. 

Se no princípio só se considerava a existência de problemas geométricos concretos, 

pontuais, sem ligação com outros, a inteligência humana foi capaz de observar certas 

propriedades gerais entre os diversos problemas. Foi assim que se chegou à elaboração de 

leis ou regras geométricas, que Eves (1997) chama de Geometria Científica e que levou a 

Geometria a transformar-se em um conjunto de receitas práticas e resultados de 

laboratório, alguns nem sempre corretos, referentes a áreas e volumes, e referentes a 

relações entre as várias formas geométricas. Não há como saber em qual época, realmente, 

a Geometria alçou ao status de ciência, entretanto, quanto ao local, a maioria dos 

historiadores concordam ter sido no Egito antigo, mais especificamente, no vale do rio 

Nilo. A respeito, Eves (1997)  destaca texto de Heródoto, do século V a. C.: 

 

Eles diziam que esse rei (Sesóstris) dividia a terra entre os egípcios de 
modo a dar a cada um deles um lote quadrado de igual tamanho e 
impondo-lhes o pagamento de um tributo anual. Mas qualquer homem 
despojado pelo rio de uma parte de sua terra teria de ir a Sesóstris e 
notificar-lhe o ocorrido. Ele então mandava homens seus observarem e 
medirem quanto a terra se tornara menor, para que o proprietário pudesse 
pagar apenas sobre o que restara (EVES, 1997, P. 3). 
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O serviço de Agrimensura, assim, parece ter sido um dos primeiros que associavam 

a técnica à ciência chamada Geometria. Não é por acaso que a palavra geometria significa 

“medida da terra”. Algumas correntes, porém, consideram que já na Mesopotâmia havia 

atividades que poderiam fazer entender a geometria como “científica”, já que os babilônios 

realizavam cálculos para determinar áreas de algumas figuras e como considerar o 

comprimento da circunferência como o triplo de seu diâmetro, ou a área de um 

quadrilátero como sendo a quarta parte do produto entra as somas de dois lados opostos. 

Outras asseguram ver a origem da geometria científica em ritos religiosas, sendo a 

agricultura, a engenharia e a agrimensura contribuições posteriores. É muito provável, 

contudo, que realizações geométricas semelhantes às desenvolvidas no Egito e na 

Babilônia, que são comprovados por papiros e antigos instrumentos guardados nos museus 

de Moscou (Rhind) e Berlim, tenham ocorrido também na Índia e na China antigas, mas 

pouco se sabe, com algum grau de certeza, a respeito, exceto vagos indícios existentes às 

margens dos rios Indo e Ganges, na região centro-sul da Ásia e dos rios Hwang Ho e 

Yangtzé na Ásia oriental (Eves, 1997). 

Ao contrário do que ocorre com a geometria oriunda do antigo Egito e da 

Babilônia, não há nenhuma fonte primária para o estudo da geometria grega primitiva, 

exceto os manuscritos e relatos que datam de vários séculos após a elaboração dos 

originais. Talvez o mais antigo seja o Sumário Eudemiano, que comenta sobre Euclides e é 

um breve esboço do desenvolvimento da geometria grega primitiva até ele, Euclides. 

Parece que o autor, Proclus, ainda teve acesso a numerosos trabalhos históricos e críticos, 

que, com exceção de alguns fragmentos, depois se perderam. Entre eles está o que era a 

história completa da geometria grega anterior a Euclides, escrita por Eudemo (daí, Sumário 

Eudemiano), que foi um discípulo de Aristóteles.  

 Ainda segundo Eves (1997), o Sumário Eudemiano menciona alguns dos mais 

ilustres Geômetras da antiga Grécia. Nela considera Thales de Mileto como fundador da 

geometria demonstrativa grega, uma vez que, na resolução de problemas geométricos, 

utilizou o método dedutivo. Thales residiu temporariamente no Egito e foi de lá que trouxe 

os conceitos geométricos para cuja aplicação lançou mão de procedimentos dedutivos da 

filosofia grega. Fala também de Pitágoras, que, cerca de cinqüenta anos depois de Thales, 

deu continuidade à sistematização por ele iniciada. Como Pitágoras nasceu em Samos, uma 

ilha próxima de Mileto, alguns historiadores asseguram que o criador do famoso teorema 

sobre os lados de um triângulo retângulo foi discípulo de Thales. Segundo, ainda, o 
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Sumário, Hipócrates de Quio, seguido por Leon, Teudius e outros, tentaram com sucesso, 

pelo menos parcial, uma apresentação lógica da Geometria sob a forma de uma única 

cadeia de proposições baseada em algumas definições e suposições iniciais. Eves (1997) 

lembra que só após esses geômetras é que Euclides produziu sua obra memorável, e 

acrescenta: 

 

Assim que surgiu, esse trabalho já mereceu o mais alto respeito, superando 
rápida e absolutamente os esforços anteriores no mesmo sentido – tanto 
que, destes últimos, não restou nenhum vestígio. O efeito deste único 
trabalho sobre o futuro desenvolvimento da Geometria foi enorme, e 
dificilmente se poderia subestimá-lo (EVES, 1997, p. 9). 

 

Além do cuidado com que Euclides elaborou sua obra, no enfoque de seus 

resultados, ele deu igual destaque à técnica empregada, como vimos acima, fazendo uso do 

método axiomático, como muito bem observa Tomei (2006) em seu Euclides, a Conquista 

do Espaço: 

 

Essa foi uma das razões do sucesso dos Elementos: ninguém tinha visto o 
método axiomático em ação de forma tão sistemática e abrangente. 
Euclides apresentou teoremas sofisticados e baseou suas demonstrações, 
surpreendentemente precisas, em cadeias de resultados cada vez mais 
simples (TOMEI, 2006, P. 20). 

 

Mas e depois de Os Elementos? Por muitos séculos foi uma obra tão reverenciada 

que apenas um ou outro dado lhe foi acrescentado à guisa de anexo. Naturalmente outros 

trabalhos, específicos, foram elaborados após Os Elementos, não só pelo próprio Euclides, 

como também por outros dois notáveis geômetras gregos: Arquimedes (287-212 a.C.) e 

Apolônio (cerca de 225 a.C.). Arquimedes, por exemplo, na tentativa de resolver um dos 

três clássicos problemas insolúveis da geometria, a quadratura do círculo, lançou mão de 

nada menos do que do Desenho Geométrico, para determinar a dimensão de π, utilizando, 

para isso, a razão 22 / 7,  cujo valor, com duas casas decimais, é 3,14. Quanto a Apolônio, 

basta lembrar que, entre seus contemporâneos adquiriu o cognome de “o grande 

geômetra”, entre outras coisas por ter solucionado, com régua e compasso (portanto, 

através do Desenho Geométrico), o problema do círculo tangente a três círculos dados. 



 13

Ademais, o “Círculo de Apolônio”3 faz, hoje, parte dos cursos superiores de geometria. E, 

igualmente, foi com régua e compasso que Apolônio determinou, por pontos, a construção 

das três curvas cônicas, cujos nomes foram por ele dados: a parábola, a elipse e a 

hipérbole. 

Eves (1997) considera que com a morte de Apolônio chega ao fim a época de ouro 

da geometria grega, uma vez que os geômetras que o seguiram não foram profícuos nas 

descobertas. Entretanto alguns merecem menção, tais como Heron, Menelau, Claudio 

Ptolomeu e Papus, que viveram entre os sáculos 70 e 320 da era cristã: 

 

Papus, o último dos geômetras gregos criativos (...) esforçou-se em vão, 
apesar de seu entusiasmo, para instilar vida nova na debilitada geometria 
grega. Seu grande trabalho, a Coleção, (...) é um misto de comentário e 
guia de outros trabalhos de seu tempo. Numerosas proposições originais, 
aprimoramentos, extensões e valiosos comentários históricos entremeiam a 
obra. A Coleção acabou sendo o réquiem da geometria grega... (EVES, 
1997, P. 12). 

 

Talvez por força da ascensão do Império Romano, do qual a Grécia tornou-se uma 

província, e sua posterior derrocada, por volta do século V, ocorre, igualmente, um 

declínio gradual do pensamento criativo, e o período que se estende até o século XI, 

conhecido como Alta Idade Média Européia, a civilização na Europa ocidental desce a 

níveis muito baixos, de forma que o ensino e o saber quase desapareceram. Contudo, nessa 

mesma época, ocorre um admirável desenvolvimento da civilização árabe. Tomei (2006) 

retrata bem o ocorrido: 
No começo do século VIII, os Elementos já tinham duas versões em árabe, 
derivadas da mesma tradução (...) que foram intensamente estudados no 
mundo árabe, e deram origem a uma bibliografia bastante longa, que 
consiste de resumos, comentários e resenhas (TOMEI, 2006, P. 23). 

 

Segundo alguns autores já citados, os matemáticos árabes deram suas contribuições. 

É difícil sintetizar a expressiva contribuição dos árabes para o desenvolvimento das 

ciências. Ático Chassot (2000) lembra que quando falamos em ciência árabe, não podemos 

tomá-la como ciência muçulmana, porque antes do advento do islamismo os povos árabes 

já tinham realizado significativas contribuições ao desenvolvimento científico: 

                                                           
3 Círculo de Apolônio - lugar geométrico dos pontos P tais que, para todo par de pontos distintos A e B, e 
todo número k, k ? R*, d(P,A)/d(P,B) = k, k? 1 ou, de forma simplificada:  São dados A e B. Pede-se o lugar 
geométrico dos pontos cuja distância a A vale ε vezes a distância a B. 
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Devido a nossa formação ocidental judaico-cristã, vemos os mouros mais 
como bárbaros do que como responsáveis por significativos avanços na 
ciência. Geralmente os árabes são apresentados apenas como copistas ou 
plagiadores, ou, no máximo como simples transmissores e, muito 
raramente, como inventores ou descobridores. É preciso nos despirmos de 
muitos preconceitos para entender a grande contribuição dos árabes 
(CHASSOT, 2000, p.61). 

 

Em Geometria alguns autores, entre os quais Tomei (2006), lembram o trabalho 

feito por Abu’l – Wefa (940 – 998), talvez um dos primeiros a utilizar o Desenho 

Geométrico na resolução de equações cúbicas, utilizando, para isso, um compasso de 

abertura fixa. Além dele, podemos mencionar Nasir Edin (cerca de 1250) e suas pesquisas 

sobre o postulado das paralelas de Euclides. No século XII, finalmente, a geometria volta à 

Europa Ocidental. Um texto árabe é traduzido para o latim por Geraldo de Cremona, em 

Toledo, cidade fundada pelos sarracenos em solo europeu deles tomada no levante de 

1085. Embora não tenha sido a única tradução dos Elementos do árabe para o latim, 

provavelmente serviu de referência para outras traduções. Dez anos depois, Johannes 

Campanus, efetuou a tradução que viria a ser, em 1482, a primeira versão impressa dessa 

grande obra, editada por Ratdolt em Veneza. 

Se o século XIII viu nascerem centros de estudos de nível elevado, principalmente 

no desenvolvimento da Matemática, como as universidades de Paris, Oxford, Cambridge, 

Pádua e Nápoles, o século XIV, provavelmente devido à Peste Negra, que dizimou mais de 

um terço da população da Europa, foi improdutivo para a Matemática. Houve, nessa época 

e no século seguinte, um crescimento do saber político e econômico, fruto da Guerra dos 

Cem Anos, quando transformações profundas ocorreram no norte europeu. Nos séculos 

XV a XVII prossegue o desenvolvimento da Aritmética e da Álgebra e conseqüente 

hibernação da Geometria, que era melhor aproveitada pelos artistas renascentistas. Como 

bem retrata Tomei (2006): 

Em seu tratado sobre perspectiva, o pintor renascentista italiano, Piero 
della Francesca (1420 – 1492) adaptou teoremas sobre polígonos e 
poliedros para que seus alunos pudessem calcular-lhes os elementos 
geométricos básicos. (...) O autor já domina tão bem a teoria que altera as 
figuras sutilmente, com a intenção de tornar o desenho mais realista 
(TOMEI, 2006, P. 24). 

 

O surgimento da Geometria Analítica, introduzida por René Descartes, acabou por 

eclipsar um notável trabalho promovido por um grupo de matemáticos franceses, 
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motivados por Gérard Desargues, sobre seções cônicas. Esse tratado original foi 

ressuscitado dois séculos depois pelo geômetra e historiador Michel Chasles. No século 

XVIII, finalmente ocorre a reintrodução das considerações projetivas (e conseqüente 

valorização do Desenho Geométrico como instrumento matemático) em geometria, quando 

o grande geômetra francês, Gaspard Monge criou sua Geometria Descritiva. Monge era um 

professor extremamente criativo e, reunido com um grupo de brilhantes estudiosos da 

geometria, entre os quais, Lazare Carnot, Charles J. Brianchon e Jean Victor Poncelet, 

elaborou uma maneira de representar e analisar objetos tridimensionais por meio de suas 

projeções em seis planos. Conforme Tomei (2006), tal estudo foi aprimorado por Poncelet 

e sua obra publicada em Paris no ano de 1822. 

Voltemos, porém a Euclides. Segundo Merlyn Retz e Meta Darlene Keihn, em seu 

Construções com Régua e Compasso, capítulo inserido na obra de Eves (1997, p.29), nos 

três primeiros postulados dos Elementos, ele enuncia as três “construções” permitidas em 

geometria. É o embrião do moderno Desenho Geométrico. O primeiro: traçar uma reta por 

dois pontos; o segundo: prolongar um segmento de reta, continuamente segundo uma reta 

suporte; e terceiro: descrever um círculo com qualquer centro e qualquer distância. Em 

nenhum momento Euclides menciona a palavra “compasso” nem diz como essas 

construções devem ser feitas. Atribui-se a Platão (390 a.C.) o impedimento de se efetuar 

tais construções com outros instrumentos que não a régua sem escala e o compasso. Retz e 

Keihn, lembram que: 

Embora os gregos tivessem chegado muito perto de levar a termo todas as 
construções que são permissíveis usando apenas esses dois instrumentos 
geométricos, eles também tinham ciência de muitos problemas 
relativamente simples que não eram capazes de resolver somente por esses 
meios (EVES, 1997, p.30). 

 

Entre os vários problemas nessa situação, a construção de um quadrado de área 

igual à de um círculo tornou-se clássico no Desenho Geométrico. Como seria possível, 

utilizando apenas régua e compasso (já que desconhecia-se, à época, a Geometria Analítica 

e a teoria algébrica) determinar a constante irracional π? 

 

Entretanto, Retz lembra que uma demonstração válida de que o problema 

mencionado acima não pode ser resolvido apenas com a régua e o compasso só foi dada 

em 1882. Lee Anderson, em capítulo inserido na obra de Eves (1997), lembra, contudo, 

que Ferdinand Lindemann já em 1822 demonstrou que por ser o número π transcendente, 
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era impossível realizar a quadratura do círculo usando apenas os dois instrumentos de 

desenho mencionados. Convém acrescentar que em 1797 o matemático italiano Lorenzo 

Mascheroni mostrou que os problemas que podem ser resolvidos por meio de régua e 

compasso, podem ser resolvidos apenas com o uso de régua e compasso. Segundo Retz, 

cerca de cem anos antes Georg Mohr, em seu livro Euclides Danicus, já havia afirmado 

algo parecido.  Mas voltemos à quadratura do círculo. Trata-se, como vimos, de um 

problema de construção de geometria plana, isto é, de desenho geométrico, que objetiva 

construir um quadrado cuja área seja a mesma de um círculo dado. O problema da 

quadratura é antigo. Segundo Lee Anderson (In Tópicos da História da Matemática, de H. 

Eves – 1997), 

O papiro Rhind egipcio (c.1650 a.C.) relaciona vários problemas em que a 
área de um círculo é expressa como a área de um quadrado cujo lado é 8/9 
do diâmetro do círculo; no caso, porém, o problema aparece como de área 
e não de construção geométrica (EVES, 1997, P.39). 

 

Segundo Anderson, em seu artigo supracitado, a história conta que Aristófanes 

refere-se ao problema em seu Os Pássaros, escrito por volta de 414 a. C. onde solicitou ao 

astrônomo Mêton que fizesse, com uma régua e um compasso, algumas construções que 

transformassem um círculo em um quadrado. Mêton simplesmente inscreveu um quadrado 

num círculo... Entretanto muitos geômetras gregos se dedicaram à resolução desse 

problema, entre os quais Hipócrates (c. 440 a.C.), Antífon (c. 430 a. C.), Hipias (c. 425 a. 

C.) e Arquimedes (c. 287 – 212 a. C.). Anderson lembra que Hipócrates conseguiu realizar 

a quadratura de certas lunas (figuras geométricas que têm o formato de uma lua em seu 

quarto crescente) e Hipias inventou a “quadratriz” (ou trissectriz, uma vez que serve 

também para trissectar um ângulo), com o propósito de resolver o problema da quadratura. 

Já Arquimedes usou a “espiral de Arquimedes” para obter uma solução. Essa espiral é uma 

curva plana descrita por um ponto M que se move com um movimento uniforme sobre 

uma reta, enquanto esta gira uniformemente em torno de um de seus pontos O, chamado 

pólo, considerado fixo. Arquimedes descobriu esse processo de quadratura utilizando régua 

e compasso capaz de resolver o problema com precisão de 1: 10³. Considerando a 

falibilidade com que o Desenho Geométrico está sujeito em função do operador, trata-se de 

um processo razoavelmente preciso. 

Além do Processo atribuído a Arquimedes, mencionado acima, outros dois 

processos podem ser utilizados para a obtenção de π.r: o Processo do Segmento-Soma 
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consiste em valorar π como resultado da operação √3 + √2, cujo resultado, 3,146, nos dá 

uma precisão da ordem de 0,01, que é menor, aparentemente do que o processo de 

Arquimedes, mas que, na prática vem a ser mais conveniente por implicar em construções 

mais precisas; e o processo de Terquem, considerado o mais preciso, uma vez que 

determina π.r diretamente, com justeza da ordem de 0,0001, isto é, fazendo π = 3,14153.  

Os gregos primitivos, como ensinam Retz e Keihn (apud Eves, 1997), talvez 

tenham dado atenção especial às construções geométricas porque cada uma funcionava 

como uma proposição para a figura ou conceito envolvido. E era através do Desenho 

Geométrico, basicamente com o uso de régua e compasso, que encontravam as soluções 

para os problemas de Geometria. 

 

1.2. Sobre o Ensino da Geometria 
 

  É curioso observar que a maioria dos livros didáticos contém os tópicos de 

Geometria em sua parte intermediária, entretanto os professores, também em sua maioria, 

preferem deixar esse tópico para ser ministrado no quarto final do ano letivo, tempo nem 

sempre suficiente sequer para oferecer, aos alunos, os ítens mais importantes. Grande parte 

dos professores de matemática, no Ensino Fundamental, frequentemente deixam de 

trabalhar a geometria em suas aulas por vários motivos, entre os quais por não saber 

exatamente o que ensinar, e nem porque, como bem lembrara Fonseca et al (2001) em seu 

Livro, O Ensino de Geometria na Escola Fundamental, onde aborda três questões que 

constituem o nó górdio dessa importante (e fascinante) parte da matemática: O que se 

ensina de Geometria; Sobre os conhecimentos de Geometria dos Professores; e Por que se 

ensina Geometria. 

 Gazire (2000), em sua pesquisa, concluiu que muitos professores sequer possuíam 

os conhecimentos necessários para a realização de suas práticas pedagógicas e observou 

que grande parte dos livros didáticos excluía qualquer tipo de aplicações praticas e, ou, 

reduziam-se a “meia dúzia de fórmulas banais do mundo físico” (GAZIRE, p. 37). 

 A pesquisadora levantou vários motivos para que a Geometria acabasse por ser 

negligenciada, entre os quais, introdução de novos tópicos no currículo de Matemática; 

diminuição da carga horária de Matemática; o Movimento da Matemática Moderna, que 

favoreceu outros tópicos da Matemática em detrimento da Geometria; entendimento de 

que, com o aumento do número de alunos, tornou-se difícil e inadequado o ensino da 
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Geometria Abstrata para a maioria dos alunos. E concluiu com motivos de um lado 

insensatos e, de outro, preocupantes como a seguir: 

 

A necessidade de mais professores causou um declínio de sua preparação 
universitária, especialmente com respeito a campos mais complexos da 
Matemática, em particular a Geometria.  

Uma vez que professores mais jovens aprenderam Matemática através de 
currículos que negligenciavam a Geometria, falta-lhes uma boa formação 
nesse campo, o que os incentiva a negligenciar o ensino dessa aos seus 
alunos (GAZIRE, 2000, p. 40).  
 

Embora a formação inicial e continuada dos professores que ensinam Matemática 

tenha sido, constantemente, foco de pesquisas, propostas, críticas e discussões, as soluções 

encontradas não parecem corrigir, ou mesmo atenuar, o desequilíbrio gritante que existe 

entre a Geometria e os demais tópicos da Matemática, quer pela razão exposta por Fonseca 

et al (2001), quer por insatisfação ou desânimo, como bem lembrou Ana Cristina Ferreira 

(2006) ao citar Printich, Marx e Boyer: 

 

Diversos autores discutem os fatores que influenciam o desenvolvimento 
profissional dos professores de Matemática. Um deles é a existência de um 
sentimento de insatisfação com o modo atual de pensar (crenças, metas, 
conhecimentos) e agir: quanto menos insatisfeito esteja um indivíduo com 
suas idéias, menos provavelmente considerará uma mudança radical de 
ponto de vista (FERREIRA, 2006, p. 123). 

 

Mas, enfim, o que se espera ensinar de Geometria no Ensino Fundamental? Qual 

deveria ser o conteúdo? Fonseca (2001) entende que é necessário focalizar não apenas os 

conhecimentos de Geometria, estabelecidos por outrem, a serem ensinados aos alunos, mas 

também aqueles ao alcance de sua (do professor e dos alunos) percepção geométrica. 

Mesmo porque, há um pensamento comum na comunidade escolar que considera a 

Matemática, ainda que debalde se insista em mostrar fatos corriqueiros, de uma forma 

geral, excessivamente insípido, pouco significativo no dia-a-dia do aluno. A respeito, 

Roseli de Alvarenga Corrêa (2005) lembra em seu artigo, Linguagem matemática, meios 

de comunicação e Educação Matemática, que 
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Embora seja quase uma unanimidade o reconhecimento das aplicações da 
Matemática nas ciências e na vida social, o que, em sua maioria, nos é 
revelado diariamente através dos meios de comunicação oral e escrita, a 
Matemática é tida socialmente como uma ciência fria, difícil, abstrata e 
inumana. (CORRÊA, 2005, p. 93) 

 

   E não por acaso, buscam-se caminhos para reverter esse mito cruel. Corrêa, citando 

Paul Ernest, lembra que a Matemática funciona como um “filtro” crítico para controlar o 

acesso a várias áreas de estudos avançados e trabalhos melhor remunerados. É preciso, 

pois, concretizar caminhos melhor palatáveis, que deixem para um segundo plano a mera 

resolução algébrica de equações.  

Regina Pavanello & Roseli Andrade (2002), em artigo publicado na revista da 

SBEM (2002), alertam que de há muito a comunidade da Educação Matemática insiste em 

dissossiar o ensino da Matemática dos meros manejos de fórmulas: 

 

Mais do que tudo, ela deve conduzir a interpretação de enunciados, à 
criação de significados, à construção de instrumentos para a resolução de 
problemas. Sua meta deve ser o desenvolvimento do raciocínio lógico, da 
“capacidade de abstrair, generalizar, projetar, transcender” (...) Muitos 
consideram ser a geometria, dentre os diferentes ramos da Matemática, o 
que mais favorece o desenvolvimento dessas capacidades (PAVANELLO 
& ANDRADE, 2002, p. 78). 

 

 Pavanello (1993) comenta que há, entre os matemáticos, divergências quanto à 

função da geometria, tanto na educação quanto na pesquisa, entendendo, alguns, que ela 

deva ceder espaço a outros ramos, posição, contudo, contestada por muitos educadores 

matemáticos para os quais sua contribuição ao conhecimento matemático é muito valiosa, 

sendo tema constante nos congressos. Convém acrescentar que o alcance do ensino de 

Geometria vai além dos ensinos fundamental e médio. É arma poderosa para desenvolver a 

criatividade na resolução de problemas também nos cursos superiores. Frederico da Silva 

Reis (2008), em seu artigo, A Formação do professor de Matemática no ensino superior, 

observa que a prática de um professor de Matemática deve contemplar, além do 

conhecimento específico, uma variedade ampla de recursos pedagógicos, necessários para 

a dinamização de suas aulas e o comprometimento de seus alunos nas descobertas da 

Matemática. 
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 Um desvio de conduta, porém, deve-se procurar evitar: a de achar que a Geometria 

deva ser ensinada de maneira semelhante ao ensino de outros tópicos da Matemática, ainda 

que manipulando figuras ou materiais representativos. Acaba sendo confundido como 

mero exercício de trabalho manual ou mesmo de simples desenho artístico... Manuel 

Barrantes e Lorenzo Blanco (2004), em artigo publicado em revista da SBEM, alertam: 

 

Alguns professores em formação concebem essa relação (entre a vida 
cotidiana e o problema) como uma atividade final e de reforço. Em geral é 
uma relação artificial, que é discordante com a atual concepção de partir de 
situações problema para chegar à Geometria (BARRANTES & BLANCO, 
2004, p. 36). 

 

 Bastante ilustrativa é a experiência vivida por repórteres da revista Placar, retratada 

por Corrêa (2001) em seu artigo, “Por dentro a bola” – Reflexões sobre a prática 

pedagógica do professor de Matemática, onde mostram todas as etapas da confecção de 

uma bola de futebol. Independente da consistência do material utilizado e conceitos como 

elasticidade, espessura, etc, vamos nos ater ao desenho da bola. Ela deverá ser, após 

pronta, uma esfera constituída de 32 gomos, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos, 

costurados e conectados entre si. Trabalho semelhante sugerido a professores levou 

fatalmente a interessantes observações e descobertas: lados de hexágonos congruentes a 

lados de pentágonos: portanto inscritos em circunferências de raios distintos (qual seria a 

relação?); como se constrói (com régua e compasso) um pentágono e um hexágono 

regulares? Tem algo a ver com o segmento áureo? Há alguma relação trigonométrica entre 

o ângulo central e o lado de cada polígono? É possível “calcular” em vez de desenhar? E 

por aí vai... 

 José Antonio Andrade e Adair Mendes Nacarato (2004), em artigo publicado na 

revista da SBEM, analisaram os Anais dos Encontros Nacionais de Educação Matemática e 

chegaram a interessantes constatações: é significativo o número de trabalhos que vêm 

discutindo o papel das provas e argumentações no ensino da Geometria, observando que, a 

partir do V ENEM (1995) o ensino da Geometria passa a sofrer uma nova abordagem 

didático-metodológica: 

    

Constata-se que a Geometria Experimental e aquela com recursos 
computacionais mudam o foco, distanciando-se de uma característica 
puramente ativista para encaminhamentos que contemplam: a perspectiva 
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sócio-cultural, a perspectiva das provas e argumentações/refutações e a 
busca de aportes teóricos (ANDRADE & NACARATO, 2004, p.63). 

 

 O redimensionamento da atividade docente, como observam Pavanello & Andrade 

(2002), necessita de professores que tenham desenvolvido novas competências, 

trabalhando-as com alunos em múltiplos níveis de conhecimento e que saibam organizar 

situações de aprendizagem mais amplas, abertas e significativas. Perrenoud (1999), 

designa competência como a capacidade de mobilizar diversos recursos para enfrentar um 

tipo de situações, e enumera algumas situações que se adaptem ao ensino da Geometria, 

que sintetizamos a seguir: 

  a) Conhecimento do conteúdo geométrico a ser ministrado visando aos 

objetivos de aprendizagem e buscando ligações entre a Geometria e outros campos 

do conhecimento, principalmente outros ramos da Matemática; 

  b) Concepção de situações-problema e discussão das representações 

elaboradas pelos alunos; 

  c) Trabalho a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem; 

  d) Construção e Planejamento de dispositivos e sequências didáticas; 

  e) Envolvimento dos alunos em atividades de pesquisa e em projetos de 

estudo objetivando a construção do conhecimento geométrico; 

  f) Observação e avaliação dos alunos em situação de aprendizagem visando 

correção de rumos. 

 

 Para Pavanello e Andrade (2002) não se faz, entretanto, o desenvolvimento dessas 

competências por meio de um processo qualquer de formação. Entendem, por isso, que 

deve haver uma desvinculação entre a Licenciatura e o Bacharelado, uma vez que a 

primeira tem por finalidade formar profissionais que irão atuar nos ensinos fundamental e 

médio. Na licenciatura, destacam, o ensino da Geometria não pode ser tão somente uma 

espécie de “revisão de matéria”, mesmo porque muitos estudantes a vêem pela primeira 

vez. Deve ser construída paulatinamente. Recomendam uma solução axiomática da 

Geometria e uma solução... 

Uma solução poderia consistir em um trabalho realizado sob a forma de 
oficinas, que poderiam ou ter a configuração de um componente curricular, 
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ou ser realizada como uma atividade complementar obrigatória. Nelas, 
tanto seriam explorados os conceitos geométricos sob a forma de 
atividades, como discutidos os recursos didático-metodológicos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem dos mesmos, mas sempre a partir de 
uma ótica de evolução dos conceitos. (...) Uma construção axiomática da 
Geometria  não pode acontecer desligada de um trabalho de construção de 
conceitos através de atividades (PAVANELLO & ANDRADE, 2002, P. 
83). 

  

Para bem entender, como ensina Geraldo Ávila (2001) em Euclides, Geometria e 

Fundamentos, devemos lembrar que o método axiomático implica na observância de três 

condições: ser consistente, isto é, os axiomas (ou postulados) ou afirmações não podem 

contradizerem-se entre si; devem ser completos, ou seja, devem ser suficientes para que as 

proposições formuladas sejam verdadeiras no contexto da teoria aventada; e devem ser 

independentes, isto é, não serem conseqüência um do outro, sob pena de ser dispensável. 

                                                                                                                             

1.3. Sobre o ensino de Desenho Geométrico 
 

Carlos Marmo (1964), em seu livro Curso de Desenho C. Marmo, classifica o 

Desenho em três tópicos: Desenho de Expressão, de Representação e de Resolução. O 

Desenho de Expressão, também conhecido como Desenho Artístico tem como finalidade 

exprimir sentimentos, através de formas e, eventualmente cores, expressando a beleza, a fé, 

a piedade, o medo, o amor, o desejo, a raiva e outros. E conclui: “Um desenho artístico é a 

expressão gráfica da sensibilidade artística do desenhista” (p.9).  

O Desenho de Representação, também sabido por Desenho Técnico, tem como 

finalidade representar coisas em função de suas dimensões e sua posição em um 

determinado contexto. Conforme a natureza da coisa a ser representada, subdivide-se em 

Desenho de Máquinas, Arquitetônico, de Estruturas, Naval, Aeronáutico, Topográfico, 

Cartográfico, Esquemático, de Propaganda, e outros (MARMO, p.10). 

Já o Desenho de Resolução, também conhecido por Desenho de Precisão, tem como 

finalidade resolver problemas. A resolução de um problema e a obtenção de uma resposta 

tão precisa quanto possível, através de traços, chama-se resolução gráfica. E conforme a 

natureza dos problemas a serem resolvidos, subdivide-se em vários tipos, entre os quais, o 

Desenho Geométrico, a Geometria Descritiva e a Perspectiva, sendo que essas duas 

últimas, reunidas, constituem o Desenho Projetivo. Vamos nos ater, tão somente, ao 
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Desenho Geométrico, foco deste trabalho, uma vez que é o desenho que estuda as 

resoluções dos problemas de Geometria Plana Elementar. Sem deixar de divisar no 

horizonte a resolução, também, de problemas algébricos elementares, matéria muito pouco 

focada no ensino tradicional (p.10). 

Historicamente, como lembra Elenice de Souza Lodron Zuin em sua dissertação de 

mestrado, era o clero, na idade média, que detinha o conhecimento matemático, já que 

estava ligado ao monastério, pois conforme destaca (apud Maria Lúcia Aranha), em 

História da Educação, “Não só as matemáticas eram privilegio do clero, pois por muito 

tempo seus membros estavam entre os poucos ‘letrados num mundo em que nem nobres 

nem servos’ sabiam ler” (ZUIN, 2001, p.46) 

Mais tarde, no século XII, com a instalação de universidades na Europa, a 

aritmética e a geometria passaram a ser estudadas, e eram baseadas na primeira parte dos 

Elementos.  E para regulamentar o processo produtivo, surgiram, também nessa época, as 

Corporações de Ofício, associações de artesões e comerciantes que reuniam profissionais 

de mesmo ramo de atividade.  

 

 As corporações tinham seus “livros de receitas” que eram os seus manuais, 
colocando o Desenho como um dos “instrumentos” das suas técnicas. Aqui 
vale ressaltar que, nos séculos XII e XIV, na Grã-Bretanha, alguns grupos 
de associações mercantes chamaram-se Mysteries. (ZUIN apud GAMA, 
2001, P. 47) 

 

Havia, outrossim, alguns grupos que guardavam os segredos da geometria aplicada 

à estereotomia (ciência que estuda o corte, o entalhe e a divisão dos sólidos empregados na 

indústria e na construção civil) e outros conhecimentos que eram transmitidos oralmente, 

chamados genericamente de  “Sociedades dos Companheiros”. Segundo lembra Zuin 

(2001), origináriamente,  “’companheiros’ – compagnons – eram grafados como 

compasnion, originada de compas, ou seja, compasso, um dos principais instrumentos 

dessas sociedades (p. 47). 

Com o Renascimento, movimento artístico e científico que tomou conta da Europa, 

a partir da Itália, nos séculos XIV a XVI, conforme lembra Zuin (2001),  

 

...ocorre uma busca aos manuscritos, com traduções de muitas obras, 
principalmente as gregas. Euclides, Arquimedes e Apolônio foram 
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retomados, tendo sido facilitada a propagação de suas obras pela Europa, 
devido à criação da imprensa, por volta de 1450. (ZUIN, apud KLINE e 
BASSO, 2001, p. 48) 

 

 A pesquisa científica cresce no Renascimento, assim como nas artes, onde 

desenvolvem-se, como fundamento,  estudos da perspectiva e das construções geométricas. 

Nomes como Brunelleschi (1377 – 1446), Alberti (1404 – 1472),  Piero della Francesca 

(1416 – 1492), Leonardo da Vinci (1452 – 1519) e Luca Pacioli (1445 – 1517), entre 

outros impulsionam o estudo do desenho a ponto de levá-lo  ao grau de ciência. “Como 

conhecimento técnico, apesar de considerada uma ciência, a perspectiva vai ser decisiva 

para o desenvolvimento das artes, bem como fixar a geometria como um campo vasto a ser 

mais utilizado” (ZUIN, 2001, p. 49). 

 A partir de Comte (1798 – 1857), filósofo conhecido como o Pai do Positivismo, 

mas que também ocupou o cargo de “explicador de mecânica” na Escola Politécnica, onde 

ingressou aos 16 anos as construções geométricas passaram a ser mais valorizadas e 

atingiram status de elemento essencial à construção de maquinários que contemplem a 

denominada Segunda Revolução Industrial. No século XIX o Desenho Geométrico vai 

atingir o auge da importância e valorização. A crescente mecanização exigia maiores 

habilidades técnicas, fazendo com que as representações gráficas se tornassem o suporte do 

idioma industrial (ZUIN, 2001, p.55). 

 No Brasil, com a crescente industrialização e a necessidade de se criar cursos 

técnicos, tal como na Europa, o Desenho Geométrico passa a ganhar cada vez mais 

importância e começa a se ligar umbilicalmente à Matemática. A própria Portaria 966/51 

Brasil, 1951, define o Desenho Geométrico visava adquirir “conhecimentos indispensáveis 

para o estudo da Matemática, do qual se deve tornar um auxiliar imediato.”  

 Entretanto, com a LDB-61 , Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 

4.024, Brasil, 1961, inicia-se o processo de exclusão do Desenho nos currículos escolares, 

pois passa a ser apenas uma disciplina complementar obrigatória que poderia ser adotada, 

entre outras três, pelo estabelecimento de ensino. 

Como vimos no capítulo anterior, o Desenho Geométrico deixou de ser ministrado 

obrigatoriamente nas escolas do país por volta dos anos 80 e mesmo naqueles tempos, a 

julgar pela pouca carga horária disponível e, portanto, pelo pouco aproveitamento dos 

livros didáticos disponíveis, se restringia às construções fundamentais e problemas 



 25

introdutórios, do tipo “construa uma perpendicular a uma reta tal pelo ponto tal”... Quando 

muito, um problema um pouco mais elaborado, do tipo: “dado o segmento s construa uma 

triângulo equilátero de lado s”... Problema que exigisse raciocínio um pouco mais 

avançado, da qualidade de um “construa um triângulo isósceles de altura h e semi-

perímetro p”, nem pensar... Conforme o ensinamento de Kant, adotado pela pedagogia 

moderna, “Não ensinar pensamentos, mas a pensar; não levar o estudante, mas guiá-lo para 

que logo saiba caminhar por si mesmo”, sua não aplicação, provavelmente, acabou por 

determinar a exclusão do Desenho Geométrico das grades curriculares da maioria das 

escolas do país.  

Humberto Grande, quando diretor da Fundação Nacional do Material Escolar, 

coordenou a elaboração de um guia metodológico de Desenho para o Ministério da 

Educação e Cultura, nos anos 60 – 70 do século passado, executada pelos professores José 

Stamato, João Carlos de Oliveira e João Carlos Machado Guimarães, que tinha como norte, 

além de desenvolver um programa metódico de Desenho Geométrico, justamente o 

ensinamento de Kant acima transcrito. No trabalho realizado por Stamato e seus partners 

há uma consistente insistência quanto à observância de métodos. Entendem esses autores 

que qualquer questão pode ser resolvida com ordem e método: 

 

Não se chega, doutro modo, a nenhum resultado satisfatório. Para 
desenvolver um assunto nos seus múltiplos aspectos e com profundeza, é 
mister muita disciplina espiritual, acuidade e penetração. (...) Não se 
confunda o método como erudição (...) ela é apenas um auxiliar da cultura. 
(...)  A cultura (sim), é método. E só o método garante o progresso. 
(STAMATO & GUIMARÃES, 1970, p. 4) 

 

Entendemos que há um certo excesso na importância dada pelos autores ao método, 

uma vez que pode parecer que a criatividade e a ousadia, igualmente guardiãs do 

crescimento humano, devem ser relegadas a um plano inferior, mas não parece haver 

dúvidas (no nosso entender) que a ordem, a organização e a conduta técnica, preconizada 

por Grande e os três autores do Caderno, são essenciais no desenvolvimento de um 

raciocínio lógico, sob pena de prováveis desvios e conclusões errôneas. Assim, o Caderno 

mencionado mostra a ordem com que o Desenho Geométrico (naqueles tempos, anos 60 – 

70) deveria ser ministrado. Havia, inclusive, recomendações enfáticas quanto às 

convenções, às normas técnicas, à morfologia e aos exercícios sobre construções 

geométricas, mormente quanto ao roteiro das construções, a metodologia e a justificação. 



 26

Lamentavelmente, já naquele tempo, não havia uma palavra sobre as possibilidades que o 

Desenho Geométrico oferecia para a resolução (gráfica) de problemas algébricos... 

José de Arruda Penteado (1977), no seu Comunicação Visual e Expressão – Artes 

Plásticas e Desenho, traz uma ligeira referência à equação de segundo grau, na resolução 

de problemas de quadratura (equivalência de áreas), mencionando a obra de Sánchez 

Mármol / Pérez Beato, Geometria métrica proyectiva. Marmo (1964), porém, aproveita 

melhor o desenho geométrico na resolução de problemas algébricos, sem, contudo, tratar 

ou visualizar como sendo “algébrico” apenas menciona sua possibilidade de ser. Assim, 

em seu livro 1, no capítulo 6, p. 89, diz: “nada impede, todavia, algum desses enunciados 

(de problemas) sejam dados em linguagem algébrica, pois isto não contraria nenhum 

postulado do Desenho”. E, além de trazer um exemplo, lembra de resoluções que se 

referem a somas e subtrações de segmentos (aritmeticamente, valores de seus 

comprimentos), produto e quociente, média aritmética, quarta e terceira proporcionais e 

aplicações do Teorema de Pitágoras. Não mencionou a Média Geométrica mas resolveu 

problemas com sua aplicação. Contudo cometeu uma pequena omissão ao dizer que: 

 

Combinado convenientemente esses problemas podem ser resolvidos com 
régua (não graduada) e compasso (...) A única restrição feita é que a 
incógnita seja segmento (não número puro, área, volume, nem qualquer 
outra dimensão sem interpretação física...) (MARMO, 1964, P. 90, grifo do 
Autor) 

 

Como podemos verificar, nesses casos a solução pode ser alcançada sim, bastando, 

para isso, que substituamos o número puro por um segmento unitário básico, como por 

exemplo a régua graduada - segmento unitário de um centímetro. (Por que será que o 

grande Professor não mencionou essa possibilidade?). Assim, para resolver um cálculo do 

tipo x² = 6, por exemplo, que eventualmente poderia ser a área se um quadrado, bastaria 

aplicar uma Média Geométrica  entre os números 2 e 3 (2 cm e 3 cm), através da 

construção de um triângulo retângulo cujas projeções dos catetos valessem 2 e 3 (cm). A 

altura desse triângulo seria o x.  

Marmo (1964), porém, deixa claro seu entendimento quanto à importância do 

desenho geométrico na resolução de problemas algébricos. Entende que, primeiramente, é 

uma linguagem universal e, principalmente, que é uma ferramenta útil e muitas vezes 

essencial na solução de problemas: 
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É inconcebível um engenheiro ou arquiteto não saber “escrever 
graficamente” seus projetos ou não saber “ler” os projetos alheios (...) 
muitos problemas técnicos (podem ser) resolvidos mais rápida e facilmente 
por processos gráficos do que por processos analíticos. (MARMO, 1964, 
p.11) 

 

Vimos acima, no item anterior, que a Geometria aceita, sem definir, certas noções 

primitivas, que não implicam em necessidade (ou possibilidade) de demonstração. Da 

mesma forma, no Desenho Geométrico, é necessário aceitar determinados postulados 

fazendo com que a matéria fique mais objetiva e não esteja vinculada a qualquer opinião 

pessoal. Marmo (1964) lembra que: 

 

Aceitando esses postulados, poderemos encadear o estudo do desenho de 
um modo tão lógico e racional como o da Geometria; só assim (o estudo do 
Desenho) torna-se uma “ginástica mental” e não um amontoado de 
problemas desconexos; só assim o Desenho torna-se uma matéria 
formativa (MARMO, 1964, P.13). 

 

Segundo Marmo (1964), cada tipo de Desenho tem seus próprios postulados e seus 

próprios instrumentos de trabalho. Especificamente no Desenho Geométrico, conforme 

ensina Marmo (p. 13 a 17), temos 3 postulados, que serão detalhados a seguir: 

1º Postulado: “Os únicos instrumentos permitidos no Desenho geométrico, além do 

lápis, da prancheta, do papel e da borracha (chamados instrumentos de apoio), são a régua 

não graduada e os compassos de duplas pontas secas e comum (uma ponta seca e outra 

grafitada)”. Esses instrumentos só podem ser utilizados para executar as seguintes 

operações gráficas: a) assinalar um ponto (cruzamento de duas linhas); b) traçar retas; c) 

traçar arcos de circunferência; d) transportar segmentos. Como se vê, qualquer outro 

instrumento de Desenho, entre os quais podemos lembrar o esquadro, o transferidor, a 

régua T, etc, têm uso proibido no Desenho Geométrico. Entretanto, a maioria dos autores, 

assim como o próprio Marmo, consideram a necessidade de, muitas vezes, ganhar tempo 

na resolução de um determinado problema, de forma que, entre construir uma paralela a 

uma reta dada, por exemplo, apenas com o uso da régua e do compasso (que demanda pelo 

menos cinco passos de construção) e o uso do jogo de esquadros, claramente é preferível a 

segunda opção, com o qual o tempo é cinco vezes menor, e não implica em “pecado 

mortal” aos ideais de Euclides. 
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2º Postulado: “É proibido, em Desenho Geométrico fazer contas com as medidas 

dos lados”. Todavia, como afiança o próprio Marmo, considerações algébricas são 

permitidas na dedução (ou justificativa) de um problema, desde que a resposta seja depois 

obtida graficamente obedecendo aos outros postulados. Como exemplo, podemos lembrar 

que, no Desenho Geométrico não se pode determinar o ponto médio de um segmento, de 

4,0 cm de comprimento, localizando-o a 2,0 cm de uma das extremidades. O correto é 

determiná-lo por meio de uma mediatriz. Tampouco é correto dividir uma circunferência 

em 10 partes utilizando um transferidor. Para isso, com o uso de régua e compasso, 

lançamos mão de um dos vários processos euclidianos que permitem determinar o 

decágono inscrito nessa circunferência. 

3º Postulado: “Em Desenho Geométrico é proibido obter respostas ‘à mão livre’ ou 

‘por tentativas’”. O texto é por si mesmo explicativo, entretanto cabe lembrar que há 

problemas de construção que requerem bom senso na construção, como, por exemplo, a 

determinação, por pontos, de uma elipse ou de uma parábola. Ninguém, em sã consciência, 

buscaria determinar infinitos pontos para desenhar a curva. O habitual é determinar um 

número suficiente de pontos para, a mão livre, ou com o auxílio de uma curva francesa, 

ligá-los e, assim, obter a curva desejada. 

Embora não tenha sido costumeiro, mesmo nos tempos em que o Desenho fazia 

parte da grade curricular, detalhar tais postulados e exigir um certo rigor nas suas 

aplicações, o certo é que o procedimento tem fundamentação na necessidade de obter 

respostas puras e precisas na resolução de problemas. Caso contrário bastaria o cálculo 

pura e simples, impedindo de se vislumbrar uma solução obtida de forma muito mais clara 

e compreensível. Tampouco é (era) comum detalhar o significado de algumas palavras 

específicas do Desenho, tais como Resolução Gráfica (feita por meio de traços); Operação 

Gráfica (ato de executar um traço de uma só vez); Construção Gráfica (conjunto ordenado 

de operações gráficas executadas para resolver um problema); etc. 

De maneira geral os autores de livros didáticos de Desenho Geométrico têm 

observado, cada vez mais, e com maior rigor, os postulados enumerados por Marmo e 

também o seguimento de normas técnicas e geométricas e regras gerais de desenho. Uma 

análise atenta das obras de alguns autores, da velha e da nova guarda, nos fez chegar a tal 

conclusão, como destacamos no quadro 1 que elaboramos a seguir, encerrando o presente 

capítulo. 

 



 29

Autor / Editora / Ano Título Comentários 
Carlos  M. B. Marmo 
Gráfica Editora 
Hamburg Ltda. SP – 
1964  

Curso de 
Desenho  
C. Marmo 

Respeitado autor de um completo curso de desenho 
geométrico, originalmente distribuído em sete 
volumes artesanalmente elaborados, embora sem 
intenção expressa, já enveredava na seara de 
problemas intimamente ligados à álgebra. 

Afonso Rocha Giongo  
Livraria Nobel S.A. – 
SP –1967 

Curso de 
Desenho     
Geométrico 

O autor, engenheiro civil por formação, construiu 
uma obra voltada aos alunos do ensino médio, nos 
tempos em que o colegial era dividido em 
“científico exatas” e “científico humanas”, com 
problemas de geometria bastante complexos e 
inteligentes, mas que associava  pouco à álgebra. 

Benjamim de A. 
Carvalho 

Ao Livro Técnico S.A. 

Rio de Janeiro - 1969 

Desenho 
Geométrico 

Belíssimo compêndio de Geometria e Desenho 
Geométrico. Contempla praticamente toda matéria 
do antigo 1º e 2º grau, desde as construções 
fundamentais até a Lemniscata de Bernoulli, 
passando pela divisão harmônica, Homotetia, corpos 
de revolução, escalas transversais, voluta jônica e 
curvas cíclicas. Entretanto sua incursão à álgebra 
resumiu-se tão somente, além dos cálculos de áreas, 
à resolução de figuras equivalentes. 

Carlos José Fiorano 
Editora Discubra – SP – 
1973 

Estudo 
Dirigido de 
Desenho para o 
ensino 
programado 

Interessante manual dirigido ao aluno do ensino 
fundamental, contendo todas as construções 
fundamentais, construção de triângulos, 
quadriláteros e polígonos regulares, sem, contudo, 
mencionar problemas algébricos; 

Bachmann & Forberg 

Editora Globo Ltda. 

Porto Alegre - 1976 

Desenho 
Técnico 

Livro denso, voltado às faculdades de Engenharia, 
muito rico no conteúdo técnico e com um razoável 
apêndice de Desenho Geométrico, que inclui desde  
as construções fundamentais até algumas soluções 
de problemas geométricos 

José de Arruda 
Penteado 
Cia. Editora Nacional – 
SP 
- 1977  

Comunicação 
Visual e 
Expressão – 
Artes Plásticas 
e Desenho –  
1º e 2º Grau 

Embora o título sugira uma obra voltada à educação 
artística, trata-se de um compêndio (dois volumes) 
muito rico em resoluções geométricas abordando 
inclusive as diversas espirais e ovais, bem como 
problemas de cônicas. Envereda na álgebra tímida 
mente, sem dela fazer menção, na resolução de 
escalas e operações com segmentos. 

Ana Maria Maceira 
Pires e  
Meres Mércia Gulin  
E. Scipione – SP – 
1979 

ART 5, 6, 7 e 8 
Educação 
Artística e 
Desenho 
Geométrico  
 
Desenho 
Geométrico 
para Cursos 
Técnicos e 
Iniciação Ao 2º 
Grau 

As autoras elaboraram uma obra que foi muito 
utilizada nas escolas estaduais de Minas Gerais no 
tempo que o desenho geométrico era matéria 
curricular. De fácil entendimento, desenvolveram o 
conteúdo do desenho geométrico paralelamente com 
o de Educação Artística. Entretanto, mesmo o 
conteúdo do desenho voltado à geometria já começa 
va a prescindir de problemas mais complexos. E 
nem pensava em associá-lo à álgebra. Mesmo a obra 
voltada ao ensino médio carecia de maior 
aprofundamento, limitando-se problemas 
elementares de perspectiva, ligados à arquitetura. 

Isaías Marchesi Júnior  
Editora Ática S.A. – SP 
– 1986 

Desenho 
Geométrico,  
1, 2 e 3 

Mais uma obra voltada ao ensino médio que tinha, 
na época, em seu currículo essa matéria. Aborda o 
assunto de forma burocrática, sem maiores 
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aprofundamentos e sem ver qualquer aspecto de 
ligação à álgebra. 

Cel. Prof. Humberto G. 
Calfa  
Cel. Me Luiz A. de 
Almeida  
Cel. Me Roberto C. 
Barbosa 
BIBLIEX – RJ 
 – 1995       

Desenho 
Geométrico 
Plano 
3 volumes 

A Biblioteca do Exército editou provavelmente o 
mais completo compêndio sobre o Desenho 
Geométrico Plano, destinado os alunos do ensino 
fundamental do Sistema Colégio Militar. Entretanto 
o formato carece de modernização e peca um pouco 
na não observância das normas técnicas e mesmo de 
regras elementares do desenho geométrico. Aborda 
bastante a relação com a álgebra sem, contudo, lhe 
dar destaque. 

Elizabeth Teixeira 
Lopes  
Cecília Fujiko Kanegae  
Editora Scipione Ltda. 
– SP – 1995  

Desenho 
Geométrico 
Texto & 
Atividades 

Outra obra moderna e de fácil entendimento, 
seguindo a mesma seqüência das dos dois últimos 
aqui relacionados. Observamos, contudo, um maior 
cuidado nas explicações e nas construções. E uma 
abordagem um pouco mais aprofundada nas 
resoluções de equações algébricas. Entretanto, como 
os demais, não relaciona as soluções de problemas 
com relações métricas em triângulos com equações 
do segundo grau. 

Carlos Marmo e 
Nicolau Marmo 
Editora Scipione Ltda. 
– SP - 1995 

Desenho 
Geométrico 
Marmo 

Seguindo a tendência, Carlos M. B. Marmo, 
juntamente com seu filho elaboraram essa obra que 
nada mais é que uma modernização de suas aulas 
ministradas, primitivamente em seus áureos tempos. 
Completa, constituída de 3 volumes, são exemplares 
que devem, obrigatoriamente compor a biblioteca 
do professor de matemática. Talvez o único senão 
seja a ausência de problemas de resolução de 
equações do 2º grau. 

José Ruy Giovanni  
Tereza M. Fernandes  
Elenice L. Ogassawara 
Editora FTD S.A. – SP 
– 1996    

Desenho 
Geométrico 

Mais um exemplar de moderna abordagem do 
Desenho Geométrico. Possui problemas bem 
elaborados de geometria e razoáveis de álgebra 
(para serem resolvidos pelo desenho geométrico). 
Embora não faça um destaque à resolução algébrica 
é bastante aproveitável nesse mister. 

Sonia Jorge  
Editora Saraiva  
– SP – 1998 

Desenho 
Geométrico 
 – Idéias e 
Imagens 

Autora eclética, representa bem a atual geração de 
desenhistas geométricos. Sua obra, dividida em 
quatro volumes, é ampla e bastante aprofundada. 
Observa bem as normas técnicas e as geométricas e 
apresenta problemas interessantes, inclusive de 
cunho algébrico, sem contudo identificar tal fato. 

Maria C. L. R. Pessoa  
Elisabete A. U.  
dos Santos 
Antônio Andrade da 
Silva  
Quarteto Editora  
 Salvador – BA   
– 2001 

Desenho 
Geométrico 

Elaborado por professoras universitárias, nas áreas 
de engenharias, e por professor do Colégio Militar 
de Salvador, faz uma boa abordagem do assunto e 
observa com fidelidade as normas técnicas. 
Entretanto não se aprofunda na resolução de 
problemas algébricos pelo desenho geométrico, 
tampouco se aprofunda em problemas mais 
complexos na área da geometria. 

 

QUADRO 1: Observações sobre alguns livros didáticos de Desenho   
Geométrico contemporâneos. 
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Capítulo 2: A PESQUISA DE CAMPO 
 
 O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer 

coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações 
fizeram (Jean Piaget4). 

 

 2.1.  Introdução 
 
 Conforme já mencionado na introdução deste trabalho, nas conclusões de ano 

letivo, enquetes informais têm mostrado que os alunos, ao conhecerem as construções 

euclidianas e as resoluções de problemas geométricos e algébricos com o uso de régua e 

compasso, têm outra visão dessas matérias e são praticamente unânimes em afirmar que o 

desenho geométrico contribuiu muito para que tivessem uma visão mais aberta e um 

melhor entendimento dessas matérias. Habilidades que os alunos de hoje deixam de 

adquirir, pois lhes é solapada essa oportunidade. Essa constatação é observada por José 

Carlos Putnoki (2001) em seu artigo na Revista do Professor de Matemática, Que se 

devolvam a Euclides a régua e o compasso: 

 

Já faz um bom tempo que o Desenho Geométrico foi banido das nossas 
escolas de 1º e 2º Graus. ‘Coincidentemente’, de lá para cá, as Geometria, 
cada vez mais, vem se tornando o grande terror da Matemática, tanto para 
alunos como para professores. Com certeza não se trata apenas de uma 
coincidência, mas sim, em parte, de uma conseqüência (PUTNOKI, 2001, 
P.13). 

 

  Posto que entre os alunos questionados na enquete a observação do autor era 

facilmente confirmável, restava avaliar a receptividade junto aos professores da área. 

Assim, decidimos por verificar junto aos colegas suas considerações. Para que a análise 

tivesse uma referência, optamos por elaborar dois questionários (Apêndices 1 e 2). O 

primeiro, aplicado antes da apresentação da sequência de atividades da pesquisa5 elaborada 

para esse fim e o segundo, imediatamente após a realização da última atividade. 

 

                                                           
4 Jean William Fritz Piaget (1896 – 1980), psicólogo, educador e epistemólogo suíço, considerado o maior 

expoente do desenvolvimento cognitivo. 
5 Chamamos de “sequência de atividades da pesquisa” ao conjunto resumido de problemas de Álgebra 

resolvidos através do Desenho Geométrico (Processo Euclidiano), elaborado especificamente para os 
professores participantes.  
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2.2. Os Sujeitos da Pesquisa 

    

 Para a aplicação da sequência de atividades, optamos por submetê-la à avaliação 

pelos professores de Matemática e Desenho Geométrico do Colégio Bernoulli, de Belo 

Horizonte, que, figura na lista nacional das melhores escolas no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) de 2008, o que faz subentender uma parceria com professores de 

bom nível de conhecimentos na área. Consultados sobre a pesquisa, cinco professores se 

dispuseram a participar da mesma, sendo quatro homens e uma mulher, que, de forma a 

não se ater ao gênero, foram identificados como professores A, B, C, D e E.   

 

2.3.  O Desenvolvimento – Ações da Pesquisa de Campo 

 

 No mês de novembro, em seis eventos, sendo quatro encontros de aplicação da 

preenchimento dos dois questionários, um antes e outro após a sequência, realizamos a 

pesquisa de caráter qualitativo, na forma de estudo de caso, com os professores 

anteriormente descritos. Tal metodologia, como bem observou Gomes (2000), em sua 

Dissertação: Um estudo de áreas com alunos da sexta série do ensino fundamental, 

proporciona condições para sequência de atividades, cada uma compreendendo duas horas-

aula, e dois momentos de realizar uma investigação que realce o entendimento de cada 

caso, recorrendo a observações, anotações de campo e, principalmente, às interações com 

os participantes do estudo. E, neste sentido, Gomes cita Lüdke e André: 

 

... a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O 
interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar 
como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 
cotidianas (2000, P.12). 

 

 Ainda citando os mencionados autores, Gomes (2000) comenta que dentre as 

diversas formas que uma pesquisa qualitativa pode assumir, o Estudo de Caso vem tendo, 

na área da educação, uma aceitação cada vez maior, sobretudo por sua capacidade em 

analisar questões atinentes à escola. Entre as particularidades principais do Estudo de Caso, 

cumpre destacar: A Descoberta, em que o pesquisador, mesmo que partindo de suposições 
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predeterminadas, atenta a situações inesperadas, visto que o conhecimento é dinâmico, 

mutável. Ele se constrói e se reconstrói constantemente; A Variedade de Fontes de 

Informação, com que o pesquisador pode contar, pois oriunda de diferentes informantes, 

em momentos específicos e situações variadas; A Representação dos Diferentes, com que 

o pesquisador depara, já que pontos de vista muitas vezes diferentes podem estar presentes 

em uma determinada situação, levando o investigador a buscar respostas às discordâncias 

surgidas; A Interpretação em Contexto, que vem a ser um pressuposto fundamental desse 

modelo de estudo, considera que uma compreensão maior do objeto desse estudo só é 

exeqüível na medida em que se abarca o contexto em que ele está estabelecido; A 

Generalização Naturalística, onde o pesquisador, ao descrever suas experiências, leva o 

leitor a fazer suas generalizações de forma natural, em função de suas experiências 

pessoais e de seu conhecimento, como que a questionar o que pode, o que não pode e como 

pode aplicar um determinado caso em uma situação que vivencia; A Linguagem e Forma 

mais Acessíveis, que Gomes lembra citando Lüdke e André, cujo entendimento é que, na 

concepção de estudo de caso pressupõe-se que os dados podem ser apresentados numa 

diversidade de formas, sendo que os relatos escritos apresentam, de modo geral, além de 

exemplos, citações e descrições, estilo informal e narrativo, ilustrado por figuras de 

linguagem. (Gomes, 2000) 

 

2.4. Os Questionários 

 

 Segundo foi mencionado, como instrumento para a investigação realizada, 

apresentamos aos professores colaboradores, um questionário individual inicial (Apêndice 

1), onde, além de alguns informes pessoais, como nome, idade, graduação e experiência, 

solicitamos suas opiniões acerca do entendimento na aplicabilidade do Desenho 

Geométrico nas aulas de Geometria e Álgebra, bem como sua opinião quanto à 

observância às normas, capricho e precisão. 

 Após a realização, pelos professores, das atividades propostas na sequência, 

apresentamos aos mesmos um questionário individual, final (Apêndice 2), em que 

voltamos a solicitar sua opinião quanto à utilidade do Desenho Geométrico nas aulas de 

Geometria e Álgebra, especificando os tópicos que, no seu entender, foram mais incisivos. 
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Também solicitamos sua opinião, quanto a acréscimo, supressão ou alteração de algum 

item apresentado na sequência de atividades. 

 

2.5. Resultados da Pesquisa de Campo e Considerações a Respeito 

 

 No Questionário Inicial (APÊNDICE 1), distribuído aos cinco participantes antes 

da apresentação da sequência de atividades, os itens de 1 a 7 foram: 

Item 1: sexo; 

Item 2: idade; 

Item 3: Graduação, Instituição e Ano de Conclusão; 

Item 4: Pós-graduação, Instituição e Ano de Conclusão; 

Item 5: Experiência Docente no Ensino Fundamental, Médio e Superior (tempo); 

Item 6: Você estudou Desenho Geométrico no EF, EM, ES (quanto tempo); 

Item 7: Você tem alguma experiência docente em Desenho Geométrico? Comente. 

Constatamos que a idade dos participantes varia entre 31 e 41 anos, quatro deles 

com formação em Licenciatura em Matemática e um com Bacharelado na mesma área 

(participante D), sendo que o participante E, além da licenciatura, tem formação também 

em Engenharia Civil. Dois têm formação na UFMG, e os demais, na FEMM – Sete 

Lagoas, Newton Paiva e Uni – BH; Dois possuem especialização em Educação 

Matemática e um em Cálculo Integral. Quanto à experiência docente, todos em 

Matemática, o professor A, afirmou ter 5 anos de docência no Ensino Fundamental (EF) e 

8 anos no Ensino Médio (EM); B, um semestre no EF e 6 anos no EM; C, 16 anos no EF e 

12 anos no EM; D, 10 anos no EM; e E, não especificou o tempo no EF e EM, mas 

afirmou ter 14 anos de experiência docente total. Apenas um professor afirmou ter 

experiência em Desenho Geométrico estando em atividade na matéria, porém não 

especificou o tempo. D e E estudaram Desenho Geométrico no Ensino Fundamental 

durante um ano; C estudou Desenho Geométrico durante dois anos no Ensino Médio e um 

ano no Ensino Superior e A e B estudaram Desenho Geométrico durante um semestre no 

Ensino Superior. 

 Os itens seguintes foram: 
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Item 8: No seu entendimento, o Desenho Geométrico pode complementar/enriquecer o 

ensino da Geometria? (oferecendo as opções (a) bastante, (b)  um pouco e (c) quase nada, 

e um posicionamento quanto às razões da resposta) 

As respostas dadas a essa questão foram:  

Professor A: Bastante, porque é um método pratico e lógico para diversas demonstrações, 

semelhança e congruência de triângulos, ângulo e circunferência;  

Professor B: Bastante, (pois) a possibilidade de você construir e provar através dessas 

construções os entes geométricos e teorias estudos nos diversos ramos da geometria pode 

auxiliar o aluno a visualizar melhor e compreender melhor; 

Professor C: Bastante, (pois) auxilia e desenvolve o raciocínio abstrato do aluno; 

Professor D: Bastante, (Nos conteúdos) Resolução de Equações, problemas clássicos de 

Geometria Plana, como Teorema de Pitágoras; 

Professor E: Bastante, porque possibilita uma abordagem diferente dos problemas 

geométricos, na medida em que facilita a investigação e verificação dos teoremas 

abordados. 

Considerações: 

 Podemos observar que todos consideraram, a priori, que o Desenho Geométrico 

enriquece/complementa bastante o ensino da Geometria. Provavelmente há, nessa resposta, 

uma indução intuitiva, pois com exceção do professor D, que deu ao menos um bom 

exemplo de aplicação do desenho geométrico na Geometria, a maioria foi muito abstrata ao 

explicar suas razões: falou sobre “demonstrações” de semelhança, ou “provar” entes 

geométricos (como provar ponto, reta e plano?), ou desenvolver “raciocínio abstrato”, ou 

ainda porque “desenvolve uma abordagem diferente”.  

 

Item 9: No seu entendimento, o Desenho Geométrico pode complementar/enriquecer o 

ensino o ensino da Álgebra?  

 As respostas dadas a este quesito foram: 

Professor A: Quase nada. (Pois) não vejo muita relação prática e que facilite o 

entendimento da álgebra pelo Desenho Geométrico; 
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Professor B: Bastante, (pois) acho que na resolução de equações ou no caso da raiz de 2 a 

construção geométrica pode ajudar ao aluno compreender melhor, pois ele pode 

comprovar o que está sendo calculado geometricamente; 

Professor C: Bastante, (pois) podemos confirmar alguns cálculos algébricos através da 

precisão das construções (ex: resolução de sistemas de equações); 

Professor D: Um Pouco, mostrando um método diferente de resolução de equações, não 

para substituir o tradicional, mas como outro método; 

Professor E: Um pouco. (Pois) é importante que o aluno perceba que há uma 

correspondência entre os modelos geométricos e geométricos  (provavelmente quis dizer 

“algébricos”). No estudo das equações essa abordagem é importante. 

Considerações: 

 Podemos notar nesse caso que as respostas já não foram tão incisivas. A maioria 

entende não haver quase relação entre o Desenho Geométrico e a Álgebra, muito embora, 

talvez por antever alguma correspondência em função da própria pesquisa, dois deles 

arriscaram um “bastante”, invocando “resolução de equações”, sem, contudo, especificar 

algum caso concreto... 

 

Item 10: O Desenho Geométrico tem como característica a observância de normas, 

capricho e precisão. Você considera que essas competências/habilidades são mais 

importantes para a formação matemática ou para a formação da cidadania de nossos 

alunos? Por quê? 

 As respostas foram: 

Professor A: (Apenas) para a formação da cidadania. Porque estes são aspectos 

fundamentais para uma boa convivência em grupo e para ter uma melhor organização da 

vida; 

Professor B: Acho que em ambas as formações ter norma, capricho e precisão é de suma 

importância não tendo um grau de importância maior entre elas; 

Professor C: (Apenas) na formação da cidadania, pois são as regras e normas que 

obedecidas e respeitadas não (provavelmente esse não “escapou”) fazem ser verdadeiros 

cidadãos para uma convivência correta e sadia na sociedade; 
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Professor D: Matemática, resolver os problemas do dia a dia de maneiras diferentes 
(provavelmente houve a supressão involuntária de alguma frase importante, por parte do professor, 

que desse uma clareza maior ao seu pensamento). 

Professor E: Para ambas as formações. Essas competências acabam por promover o 

desenvolvimento de um senso de disciplina, de organização e pensamento claro, 

fundamentais para o desenvolvimento integral do aluno. 

 

Considerações:  

 Como nos é dado observar, não há uma convicção clara na necessidade de observar 

normas, capricho e precisão na formação matemática. A maioria, inclusive, descarta essa 

necessidade. Será que a utilidade da matemática está restrita a meros cálculos? Parece 

haver certo esquecimento que sua utilização na Economia, na Física e, principalmente, na 

Engenharia, entre outras atividades técnico-científicas, impõe-se a necessidade de observar 

tais questões... 

 

 O Questionário Final (APÊNDICE 2), como lembramos acima, foi distribuído aos 

professores colaboradores tão logo encerramos os trabalhos da sequência de atividades, e 

constou de oito questões ligadas à relação existente entre o ensino do Desenho Geométrico 

e a Geometria e a Álgebra.  Essas questões foram as seguintes: 

 

Item 1: No seu entendimento, o Desenho Geométrico é matéria escolar que complementa o 

ensino da Geometria: muito, um pouco, nem um pouco. Por quê? 

 As respostas foram as seguintes: 

Professor A: Muito. (Porque) mostra a explicação geométrica de vários conceitos; 

Professor B: Muito. (Porque) através do D. G. os alunos conseguem perceber as 

propriedades e conceitos confirmando o que foi aprendido através das construções; 

Professor C: Muito. Porque desenvolve e amplia o raciocínio abstrato; 

Professor D: Muito. (Pois) ajuda o aluno a enxergar a geometria com mais precisão, 

interesse; 
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Professor E: Muito. Porque permite ao aluno verificar os teoremas aprendidos, a confiar 

na técnica apresentada e ampliar a sua visão da Geometria, como ramo da Matemática 

que prima pela técnica e pela precisão. 

 

Considerações: 

 As respostas dos professores a esse tema apenas referendaram o que foi 

questionado inicialmente, entretanto é notório que alguns comentários, ao contrário de 

antes, já tiveram melhor fundamentação, como podemos verificar nas razões apresentadas 

pelos professores B e E. 

 

Item 2: No seu entendimento, o Desenho Geométrico é matéria escolar que complementa o 

ensino da Álgebra: muito, um pouco, nem um pouco. Por quê? 

 As respostas a esse quesito foram: 

Professor A: Um Pouco. (Porque) pode ser aplicada em resolução de sistemas de 

equações. Soma e produto e em equações do 2º grau; 

Professor B: Um Pouco. (Porque) em alguns conteúdos, como os trabalhados no curso 

acredito que o Desenho Geométrico pode complementar, e ao mesmo tempo reafirmar, 

conceitos não só da Álgebra, como também da Geometria; 

Professor C: Muito. (Pois) é uma outra maneira de verificar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos através dos cálculos; 

Professor D: Um Pouco. Mostra uma maneira diferente de resolver problemas algébricos; 

Professor E: Um Pouco. (Pois) ao fazer uma ponte entre a Álgebra e a Geometria o 

Desenho Geométrico possibilita uma visão mais ampla da Matemática, propiciando uma 

formação matemática mais completa. 

 

Considerações: 

 Aqui podemos observar uma mudança de pensamento mais consistente acerca da 

influência do Desenho Geométrico na Álgebra, como podemos observar nas respostas 

(anterior e posterior) dos professores A e E, bem como uma melhor fundamentação nas 

demais respostas. 
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Item 3: No aprendizado do Desenho Geométrico houve algum tópico da Geometria que V. 

passou a entender melhor? Sim, não. Em caso afirmativo, quais? 

As respostas a essa questão foram as seguintes: 

Professor A: Sim. A relação entre segmentos e circunferência; as relações métricas no 

triângulo retângulo (que) além de serem observadas com um aspecto diferente, também 

puderam ser relacionadas com a Média geométrica e equações; 

Professor B: Sim. A relação PT² = PA.PB; 

Professor C: Sim. O Desenho Geométrico amplia e aperfeiçoa conhecimentos tais como as 

relações métricas no triângulo retângulo; 

Professor D: Sim. Construções Geométricas; 

Professor E: Sim. As relações métricas no triângulo retângulo. 

 

Considerações: 

 Aqui, numa questão mais pontual, encontramos respostas mais concretas. E nelas, 

observamos que os Professores Colaboradores tiveram um acréscimo de conhecimento na 

matéria que já dominavam, na Geometria, com o conhecimento adquirido no Desenho 

Geométrico. 

 

Item 4: No aprendizado do Desenho Geométrico houve algum tópico da Álgebra que V. 

passou a entender melhor? Sim, não. Em caso afirmativo, quais? 

As respostas dadas pelos professores foram as seguintes: 

Professor A: Sim. A resolução de sistemas de um modo novo; 

Professor B: Sim. A questão não é um entendimento melhor mas sim um aperfeiçoamento, 

como no caso dos sistemas e das equações do 2º grau; 

Professor C: Sim. Aperfeiçoa e enriquece o conhecimento nas resoluções de equações do 

2º grau; 

Professor D: Não. 

Professor E: Sim. A resolução dos sistemas de equações pelo método geométrico mostrou-

se totalmente novo para mim 
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Considerações: 

Aqui também é patente, dadas as respostas bastante convincentes, que houve um 

aditamento de conteúdo até mesmo a professores de primeiro nível, apesar de o professor 

D ter sido taxativo em afirmar que nada lhe foi acrescentado. 

 

Item 5: O Desenho Geométrico tem como característica a observância de normas, capricho 

e precisão. V. considera que esse aprendizado é útil na vida pessoal? Por quê? 

À utilidade de seu aprendizado, se bastante, um pouco ou nem um pouco e suas 

razões, as respostas a esse quesito foram as seguintes: 

Professor A; Bastante. (Pois) ter critério, precisão e norma para desenvolver um 

raciocínio é uma maneira do aluno ter oportunidade de aplicá-las no dia-a-dia; 

Professor B: Bastante. (Pois) na vida temos que ter essa precisão, esse cuidado e a 

disciplina que o Desenho Geométrico desenvolve para que possamos enfrentar os 

problemas e tomar a decisão mais correta; 

Professor C: Bastante. Porque obedecendo a normas e regras aprendemos a conviver em 

sociedade. Capricho, organização e precisão nos faz ser pessoas mais corretas e justas; 

Professor D: Bastante. Enriquecer as minhas aulas com muitos fatos curiosos; 

Professor E: Bastante. (Porque) ao buscar a precisão, a qualidade e o capricho o aluno 

passa a desenvolver a auto-estima e o senso de organização, fundamentais na vida 

profissional em qualquer área. 

 

Considerações: 

 Aqui também percebemos um notório aperfeiçoamento na importância dada ao 

capricho, à precisão e à observação às regras. O Desenho Geométrico é um meio de 

comunicação universal e sua linguagem, para ser entendida, exige uma unificação de 

símbolos. A precisão e o capricho são conseqüências da necessidade de correção nas 

resoluções dos problemas. A assimilação desses predicados certamente será de grande 

utilidade na vida. 
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Item 6: V. considera que o ensino de Desenho Geométrico seria útil para os alunos do 

ensino fundamental/médio? Sim, não. Por quê? 

 As respostas foram as seguintes: 

Professor A: Sim. Mais para o fundamental, pois é lá que eles desenvolvem a base de um 

conhecimento para o ensino médio; 

Professor B: Sim. (Porque) acho que a precisão e a disciplina do Desenho Geométrico 

ajudaria aos alunos a terem mais atenção a resolverem os exercícios; 

Professor C: Sim. (Pois) além de auxiliar no raciocínio abstrato, desenvolve habilidades 

que desenvolvem regras, normas e precisão, despertando um interesse maior pela 

disciplina; 

Professor D: Sim. Mostrar ao aluno, através da prática, os conceitos de Geometria Plana; 

Professor E: Sim. (Pois) apesar da carga horária pesada, com o acúmulo de conteúdos, 

considero que uma abordagem de Desenho Geométrico complementa a formação 

matemática. 

 

Considerações: 

 Neste quesito, notamos uma unanimidade na aprovação, entre os professores, da 

utilidade do Desenho Geométrico, para o enriquecimento matemático dos alunos. 

Lembremos que trata-se de opinião importante, de profissionais de gabarito, que não 

conheciam, pelo menos em grande parte, de antemão da variedade de aplicações possíveis 

do Desenho Geométrico, no ensino não só da Geometria, mas também da álgebra.  

 

Item 7: Há alguma coisa, no Desenho Geométrico, na sua concepção, deva ser 

acrescentado e/ou suprimido e/ou melhorado? Por quê? 

As respostas a essa questão foram as seguintes: 

Professor A: Tudo pode ser melhorado porém achei de grande valia o que foi apresentado; 

Professor B: Acho que tudo tem algo para ser melhorado em todos os ramos. Como não 

tenho experiência com Desenho Geométrico não sei especificar o que pode ser melhorado; 
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Professor C: Poderíamos trabalhar paralelamente com a Geometria para enriquecer e 

aprimorar os conteúdos trabalhados; 

Professor D: Não; 

Professor E: Não. 

 

Considerações: 

 Por se tratar de uma questão de entendimento amplo, talvez os professores 

necessitassem de mais tempo para avaliar e ponderar algum tipo de alteração no curso 

ministrado, entretanto as respostas apresentadas serviram para confirmar uma certa 

concordância com o teor da sequência de atividades. 

 

Item 8: Como você avalia o curso, de uma maneira geral? (Resposta Livre)  

As respostas para esse quesito foram as que se seguem: 

Professor A: Ótimo, de grande valia, principalmente relacionando o Desenho Geométrico 

com a Álgebra; 

Professor B: O curso foi excelente pois ajuda não só a perceber o Desenho Geométrico de 

uma maneira mais interessante e aplicável, do que eu tinha visto na graduação, como 

também para reforçar os conceitos; 

Professor C: Pena que tem uma carga horária tão pequena, pois poderíamos ganhar muito 

se o número de aulas fosse maior; 

Professor D: Muito bom; 

Professor E: Excelente curso, que possibilitou que possibilitou um crescimento na minha 

concepção de Geometria, no que diz respeito à sua aplicação em problemas diversos. 

 

Considerações: 

 Não se pode negar que o impacto foi altamente favorável. Certamente alguns 

ajustes podem (e devem) ser feitos, mas o resultado da enquete apenas demonstra o que 

tantos estudiosos matemáticos, quixotescos e aguerridos estão, já roucos, tentando fazer-se 

ouvidos, na lembrança aos que decidem os destinos dos currículos, da importância do 
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milenar Processo Euclidiano, mesmo nestes tempos cibernéticos, no ensino e na resolução 

de problemas matemáticos. 

 

2.6. A Sequência de Atividades 

 

 As atividades apresentadas aos professores que colaboraram com a pesquisa e seus 

resultados, orientaram a elaboração da Sequência de Atividades a ser proposta aos alunos, 

como produto final desse trabalho. Aquela, evidentemente mais simplificada, pois 

submetida a professores, uma vez que, por razões óbvias, muitos conhecimentos 

geométricos (e algébricos) foram desnecessários serem ministrados. Assim, na tabela   

abaixo (quadro 2), temos um resumo da Sequência de Atividades da Pesquisa que foi 

apresentada aos professores, constando o título da atividade, o(s) exercício(s) 

correspondente(s) e a explicação da correspondente construção: 

 

PRIMEIRA AULA: 

ÍTEM EXERCÍCIO CONSTRUÇÃO 

Cap. 1: 
Construções 
Fundamentais 

1.1 Perpendiculares 
e Paralelas 

Construção de 
Perpendiculares por um ponto 
pertencente e por um ponto 
não pertencente a uma reta; 

Construção de uma paralela 
por um ponto dado; 

Construção de Mediatriz de 
um segmanto 

a) Compasso no ponto → pontos 
eqüidistantes na reta (A e B); 

b) Compasso nesses pontos → par 
de arcos se cortando (C); 

c) A perpendicular é a reta que 
liga o ponto dado com C. 

(A Mediatriz é construída de 
forma semelhante) 

(A paralela pode ser feita com 
duas perpendiculares) 

1.2. Ângulos Transporte de Ângulos; 

Operações com ângulos; 

Bissetriz de um ângulo 

a) Compasso → arcos iguais, no 
ângulo dado e na semi-reta 
onde será transportada; 

b) Compasso → transporte da 
distancia entre as extremidades 
do primeiro arco para o 
segundo; 

(as operações seguem como uma 
sequência de transportes) 
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(a bissetriz se faz analogamente à 
mediatriz, a partir das 
extremidades do arco) 

SEGUNDA AULA   

Capítulo 2: 

Relações Métricas 
no ∆ Retângulo 
2.1: Semelhança; 

Teoria: Interessa lembrar que, 
das  relações métricas, 
utilizaremos apenas as que 
formarem Média Geométrica. 

Dispor os triângulos semelhantes, 
oriundos da decomposição, de tal 
modo que os lados homólogos 
fiquem paralelos. 

2.2. Média 
Geométrica 

2.3. Teorema de 
Pitágoras 

Teoria: Interessa lembrar o 
posicionamento dos 
elementos que compõem a 
Média Geométrica no ∆. 

A determinação da M.G. ocorre 
construindo uma semi-
circunferência no qual 
inscrevemos um ∆ retângulo, no 
qual conhecemos os elementos 
dados  na fórmula (da MG) 

Capítulo 3: 

Relações Métricas 
na Circunferência 
3.1 e 3.2. Relação 
entre os elementos 

Teoria: Interessa a relação 
entre uma tangente e as partes 
de uma secante, que passam 
por um mesmo ponto esterno. 

A determinação da M.G. ocorre 
construindo a tangente e a 
circunferência, mediante o raio. 
Os elementos da M.G. são as 
partes da secante que passa pelo 
centro da circunferência. 

Capítulo 4: 

Resolução de 
Equações de 1º 
Grau 

Operações de soma 
multiplicação e divisão de 
segmentos 

A operação soma e multiplicação 
consiste em transportar segmentos 
com o compasso e a divisão é feita 
com o triângulo de 
proporcionalidade 

TERCEIRA AULA   

Capítulo 5:  

Resolução de 
Sistemas e 
Equações do 
2ºgrau 
5.1 - Sistemas 

Dado o sistema de 1º grau, 
resolver pelo Processo 
Euclidiano; 

Dado o sistema de 2º grau, 
resolver pelo Processo 
Euclidiano (2 tipos) 

No primeiro caso, operações como 
vistas na aula anterior; 

No segundo caso, operações de 
construção de M.G.: 

No ∆ retângulo, se do 1ºtipo, e na 
circunferência, se do 2º tipo. 

QUARTA AULA   

5.2 – Equações do 
2ºgrau 

Resolução de equações do 
2ºgrau de quatro tipos 
diferentes 

A construção de dois tipos segue o 
processo relativo ao ∆ retângulo e 
a construção dos outros dois tipos, 
ao processo relativo à tangente e 
secante na circunferência. 

 
QUADRO 2: Sequência de Atividades da Pesquisa junto aos Professores 
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3.7. Comentários 

 

 A primeira aula, ministrada após o preenchimento do Questionário Inicial, teve, por 

parte dos professores participantes os seguintes  fatos e comentários:  

 

a) Os professores B, C e D, diziam que haviam visto o assunto (construções 

fundamentais) no colégio mas já não lembravam mais; 

b) Com exceção do professor D, que teve alguma dificuldade para se adaptar ao uso 

do compasso, os demais rapidamente resolveram os exercícios; 

c) Todos trabalharam com entusiasmo e demonstraram interesse no assunto; 

d) Todos acharam interessante as construções de triângulos semelhantes e as 

conclusões obtidas com a montagem das relações métricas entre eles. 

 

A segunda aula foi igualmente animada e os participantes tiveram desempenho 

excelente, sem maiores intervenções.  

 

a) O aluno A foi à euforia (Que legal! Valeu pelo dia!) ao determinar o ponto de 

tangência quando da apresentação e determinação da Média Geométrica entre 

tangente e partes da secante de uma circunferência. 

b) Todos acharam interessante o processo de determinação de Médias Geométricas. 

 

A terceira aula transcorreu igualmente animada, com intervenções esporádicas em 

alguns exercícios, mas sem fatos dignos de nota. 

 

A quarta (e última) aula foi a mais polêmica. Mas que também mais surpreendeu os 

participantes, principalmente na resolução euclidiana de equações do segundo grau. 

 

a) O pessoal teve facilidade na resolução do primeiro exercício (resolução de um 

sistema); 

b) Houve polêmica quanto aos resultados obtidos no segundo exercício (Equação do 

2º.Grau do tipo x² - 7x + 9 = 0) devido à disparidade: alguns obtiveram soluções 

muito diferentes das calculadas algebricamente; 



 46

c) Alguns (alunos B, C e E quiseram saber como deveria ser dada a resposta da 

terceira questão (x² - 7x – 16 = 0); 

d) Houve discussão no uso da régua em função de sua precisão, na determinação de 

segmentos e suas medições; 

e) De maneira geral houve surpresa e boa receptividade nas soluções encontradas pelo 

Processo Euclidiano na solução de equações do segundo grau. 
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Capítulo 3: A SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
 
    Vós sois estéreis. 

 Esta é a razão porque não tendes fé. 

 Mas todos aqueles que tiveram de criar tiveram também os seus 
sonhos proféticos e sinais astrais – e fé na fé  (Nietzsche6). 

 

3.1. Introdução 
 

 Segundo Benjamim Carvalho (1969), infelizmente, o Desenho Geométrico, quando 

eventualmente lecionado, é apresentado inopinada, pura e simplesmente ao aluno, através 

de uma série de construções gráficas, em geral complexas, de índole geométrica, 

silenciando-se sobre as razões e raízes matemáticas que lhe estruturam a forma, sobre sua 

existência na Natureza, ou sobre sua utilização pelo Homem. Ademais, ao se exigir do 

estudante uma requintada técnica e uma alta precisão construtiva, não se enfatiza a marcha 

racional da construção, que deveria ser o desenvolvimento natural de uma seqüência de 

raciocínios aritméticos, geométricos, trigonométricos e, por vezes, mecânicos – enfim, 

matemáticos. 

 

 Nesta seqüência de atividades, elaborada ao nível do 9º. ano do Ensino 

Fundamental, procuramos deixar clara essa intenção. A Matemática é o mote e o Desenho 

o instrumento de resolução. Claro que, para a obtenção de soluções precisas, o capricho, a 

manipulação e manutenção correta dos instrumentos, a observância das técnicas e o 

trabalho escorreito são fundamentais. E será esse o primeiro passo, a primeira orientação a 

ser dada aos alunos. Assim, em um primeiro momento, ao professor caberá ensinar o aluno 

a dominar, com precisão e habilidade, os mecanismos das construções geométricas 

fundamentais e só depois analisar os conceitos matemáticos através dessas construções. 

Paralelamente, por ser o desenho, tal qual a matemática, um instrumento de linguagem 

universal, é de bom alvitre utilizar as normas técnicas regulares, de aceitação geral. 

 

Embora a solução que se diz puramente geométrica de um problema, conforme 

alguns autores (Giongo, 1996), seja alcançada através do uso apenas de régua e compasso, 

para a obtenção de soluções com o máximo de precisão, o instrumental de desenho é muito 

                                                           
6 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900), Professor, Filósofo e Filólogo alemão, embora filho e neto de 
pastores luteranos, rejeita a fé. Produz várias obras, entre elas, Assim Falou Zaratustra. 
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maior e é constituído essencialmente (além da régua e do compasso) de lápis (ou lapiseira), 

afinador de ponta, borracha, escalímetro, jogo de esquadros, transferidor e, naturalmente, 

papel próprio para desenho. 

 

Falaremos, a seguir, das atividades que enfocam os procedimentos ordenados e que 

denominamos de sequência de atividades, para a resolução de problemas através do 

desenho. 

 

3.2. UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 
 
 
3.2.1. O Processo de Elaboração da Proposta 

A proposta de atividades foi elaborada segundo um sequência gradual de 

habilidades e dificuldades e da necessidade da compreensão e construção de conceitos pelo 

aluno, que consideramos pré-requisitos para o entendimento de conceitos consequentes. 

Na nossa prática, alguns questionamentos sempre se fizeram: “Como ensinar a 

fazer a Média Geométrica se o aluno não tem o conceito de paralelas e perpendiculares e 

sequer sabe construí-las com régua e compasso?”; “Qual seria a correta sequência de 

atividades a ser apresentada aos alunos, considerando a ordem de dificuldade e 

habilidade?”; “Quais seriam os requisitos para dividir um segmento em partes iguais?”; 

“Como interpretar geometricamente um problema algébrico?”. São questões que nos 

fazemos ainda hoje e que nos orientaram para a elaboração da pretendida proposta de 

sequência didática nesse trabalho de investigação. 

Há, entre os autores dos livros didáticos de Desenho Geométrico que pesquisamos 

um consenso quanto à sequência com que a matéria deve ser ministrada, considerando os 

conhecimentos iniciais dos alunos e as dificuldades a serem superadas. E também quanto 

aos requisitos necessários no vencimento das etapas. Marmo (1964), por exemplo, inicia 

seu Curso de Desenho, apresentando aos alunos os postulados de Desenho, os erros 

gráficos habituais e a forma de minimizá-los, as convenções que orientam o uso de letras, 

desenhos de linhas e traços, símbolos e abreviaturas, e as proposições geométricas 

elementares, para as quais dá uma atenção especial: 

 

 Sendo o Desenho Geométrico uma aplicação da Geometria Plana, pois visa 
resolver graficamente seus problemas, é tarefa difícil, ou impossível, 
estudá-lo sem uma boa base geométrica (MARMO, 1964, P.31). 
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 Só então trata das Construções Fundamentais, que, aliás, ocupa (entre os dez 

volumes do curso, todo seu livro 1). E é nesse mesmo volume que podemos encontrar toda 

sequência necessária para a solução de equações pelo Processo Euclidiano, objeto desse 

nosso estudo. Os demais autores verificados seguem, aproximadamente, a mesma 

sequência.  

Neste trabalho, na elaboração da sequência, levamos em conta que o estudante deve 

saber efetuar o transporte de segmentos, efetuar operações com eles, conhecer o Teorema 

Linear de Thales, saber que o uso e o conhecimento da proporcionalidade, fruto do 

Teorema Linear de Thales, leva à resolução de problemas de Quarta e Terceira 

Proporcionais, que, por sua vez, são instrumentos necessários para solucionar equações do 

1º. Grau, pelo Processo Euclidiano. 

Ademais, a noção de Média Geométrica, que é obtida das relações métricas no 

triângulo retângulo, é o embrião da resolução de problemas que envolvem raízes 

quadradas, com a vantagem de obter soluções exatas, ao contrário da Álgebra. 

Naturalmente a solução sempre é dependente do capricho com que o desenho é feito. A 

Média Geométrica também pode ser aplicada na construção de uma circunferência com o 

traçado das tangentes e secantes que passam por um ponto exterior a ela. 

A seguir, chegamos aos Sistemas de Equações que, quase sempre, resolvemos pela 

Média Geométrica, quando é do segundo grau, e com operações de soma, multiplicação e 

divisão de segmentos, quando de primeiro grau, acrescida, eventualmente, por operação de 

Quarta ou Terceira Proporcional. Assim como, a equação do segundo grau, ápice dessa 

sequência. 
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3.2.2. Síntese da Proposta 

   

I. CONSTRUÇÕES FUNDAMENTAIS 

 

a) Perpendiculares  

 

a.1. Perpendicular a uma reta por um ponto pertencente a ela; 

a.2. Perpendicular a uma reta por um ponto exterior a ela; 

a.3. Mediatriz de um segmento. 
 

 b)  Paralelas (Lugar Geométrico 2) 

 

 c)  Ângulos 

 

        c.1. Transporte; 

                   c.2. Construção. 

    

II. SEGMENTOS PROPORCIONAIS  (definições e exemplos) 

 

a) Razão de dois segmentos; 

b) Proporção; 

c) Proporcionalidade entre dois segmentos; 

d) Propriedade Fundamental da Proporção; 

e) Teorema Linear de Thales; 

f) Divisão de um número (ou segmento) em partes diretamente proporcionais; 

g) Divisão de um segmento em partes inversamente proporcionais. 

  

III. QUARTA E TERCEIRA PROPORCIONAIS (definições e exemplos) 

 

a) Definição; 

b) Proporção contínua; 

c) Determinação Algébrica; 

d) Determinação Gráfica (euclidiana); 

e) Forma Sobreposta; 
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IV. RESOLUÇÃO EUCLIDIANA DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU 

 

a) Procedimento; 

b) Exemplos. 

 

V. MÉDIA GEOMÉTRICA 

 

a) Definição; 

b) Relações Métricas no Triângulo Retângulo; 

c) Determinação Gráfica; 

c.1. Processo Aditivo – exemplo 

c.2. Processo Subtrativo – exemplo 

       d)   A Média Geométrica na Circunferência – Teorema 

 

VI. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES COM RAIZ QUADRADA 

 

a) Processo Comum – exemplo; 

b) Processo Simplificado (ou “da Espiral Pitagórica”) – exemplo; 

c) Processo Puro (ou “do Teorema de Pitágoras”) – exemplo. 

 

VII. EXPRESSÕES PITAGÓRICAS - exemplos 

 

VIII. SISTEMAS DE EQUAÇÕES 

 

a) Sistemas do tipo:      ax + by = m 

                                 cx -  dy = n       

b) Sistemas do tipo:     x + y = m 

                                 x.y = n²            

            c)   Sistemas do tipo:      x – y = m 

                   x.y =  n²                        

 

IX. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DO SEGUNDO GRAU – EXEMPLOS 
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3.3. PROPOSTA DE PLANO DE AULA 

 

A seguir, apresentamos a sequência didática que contempla, provavelmente com 

maior eficiência, a proposta de transferir aos alunos o conhecimento do processo 

euclidiano com respeito às resoluções de equações elementares.  

 

3.3.1. Construções Fundamentais 

 

a) Perpendiculares 

 

a.1: Perpendicular a uma reta, por um ponto pertencente a ela: 

 

Exemplo: Dada a reta r e o ponto P, conduza, por P, uma perpendicular a r. 

Roteiro: 

1º: centro do compasso no ponto P, raio qualquer, → pontos A e B em r; 

2º:centro do compasso em A, depois em B, raio qualquer, mas maior que AP,  

→ ponto C, acima ou abaixo de r; 

3º: ligando P e C, temos a reta s, ┴ a r. 

 
R: m ┴ r. 

 

 a.2: Perpendicular a uma reta, por um ponto exterior a ela: 

 

Exemplo: Dada a reta r e o ponto Q, conduza por Q uma perpendicular a r. 

Roteiro: 

1º: centro do compasso em Q. raio qualquer, mas maior que a distância de Q a r, → pontos 

A e B em r; 
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 2º: centro do compasso em A, depois em B, eventualmente com o mesmo raio, → ponto C 

no lado oposto ao de Q, em relação a r; 

3º: ligando Q e C, temos a reta s, ┴ a r. 

 
  R: n ┴ r. 

 

 a.3: Mediatriz de um segmento (LG – 1) 

 

Exemplo: Dado o segmento AB, construa sua mediatriz. 

Roteiro: 

1º: Centro do compasso em A, depois em B, raio maior que a semidistância entre A e B, → 

pontos P e Q, em lados alternados do segmento AB; 

2º: ligando P e Q temos a reta m, mediatriz de AB. 

 
 R: m mtz de r. 

 

b) Paralelas (LG-2) 

 

b.1. Paralela a uma reta por um ponto dado 

 

Exemplo: Dados r e P, conduza por P uma reta paralela a r. 
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Roteiro: 

1º: centro do compasso em P, raio maior que a distância de P a r, traçamos um arco 

prolongado e determinamos A em r; 

2º: centro do compasso em A, mesmo raio, traçamos um arco simétrico, passando por P e 

determinando B em r; 

3º: transportamos, com o compasso,a distância PB para o primeiro arco, marcando, sobre 

ele, o ponto C; 

4º: ligando C e P, temos a reta p paralela a r. 

Obs.: Há outros processos, inclusive o de construção de duas perpendiculares. 

 
R: s // r. 

b.2. Paralela a uma reta por uma distância d, dada 

 

Exemplo: Dada a reta r, e uma distância d, construa as paralelas a r que distem d. 

Roteiro: 

1º: Por um ponto qualquer de r constrimos uma perpendicular; 

2º: transportamos sobre a perpendicular a distancia d → P e Q; 

3º: Procedemos, em P e em Q, como no exemplo anterior. 

 
R: m//n//r, dist. D. 
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PROBLEMAS: 

 

1) Dado o triângulo ABC, construa a altura relativa ao lado BC; 

2) Dada a reta r, construa as paralelas que distem 3,0 cm de  s; 

3) Construa um triângulo de lados 4,0, 5,0 e 6,0 cm e determine seu ortocentro 

     (o que é ortocentro?); 

4) Construa um retângulo de lados 4,0 e 6,0 cm.  

 

 

c) Ângulos 

 

c.1: Transporte de ângulos: 

 

Exemplo: Dado o ângulo β, sobre a semi-reta Or dada. 

Roteiro: 

1º: traçamos dois arcos prolongados quaisquer, porém  de mesmo raio, um com centro no 

vértice de β (marcando A e B sobre os lados) e outro em O; 

2º: transportamos, com o compasso, a distância AB sobre o segundo arco, determinando, 

sobre ele, o ponto C; 

3º: ligando C e O temos a semi-reta Os, que forma, com Or, o ângulo β, transportado. 

  
R: CÔP = β 

 

 c.2: Construção de ângulos: 

 

Exemplo 1: Construa um ângulo de 60º. 

 

Roteiro: 
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1º: Sobre uma semi-reta suporte Ar, com centro em A, construímos um arco prolongado 

qualquer e marcamos o ponto B; 

2º: com o MESMO raio, com centro em B, determinamos o ponto C no primeiro arco; 

3º: ligando C com A ou B, temos um ângulo de 60º. 

     R: CÂB = 60º. 

  

 

Exemplo 2: Construa um ângulo de 30º    (LG-3 – bissetriz de um  ângulo)     

R: DÔA = 30º. 

 

Roteiro: 

 

1º: com centro no vértice (O) do ângulo dado (no caso, de 60º), com raio qualquer, 

traçamos um arco determinando os pontos A e B nos lados do ângulo; 

 

2º: com centro em A, depois em B, raio maior que a semi-distância entre A e B, 

determinamos o ponto C; 

3º: ligando O e C, temos a bissetriz do ângulo dado, formando dois ângulos congruentes de 

medidas iguais à sua metade  (no caso, dois de 30º). 
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PROBLEMAS: 

 

1) Dada a semi-reta Am, construa em A um ângulo de  90º e um de 45º; 

2) Construa um paralelogramo de lados 4,0 e 6,0 cm e um ângulo interno de 120º; 

3) Construa um triângulo eqüilátero cuja mediana (o que é mediana?) mede 5,0 cm. 

 

 

3.3.2. Segmentos Proporcionais 

 

a) Razão de dois Segmentos: 

É o quociente de suas medidas, numa mesma unidade de medida. 

 

b) Proporção:  

                          É a igualdade entre duas razões. 

 

c) Proporcionalidade entre Segmentos: 

Quatro segmentos são proporcionais quando suas medida  

(na mesma unidade) formam uma proporção. 

d) Propriedade Fundamental: 

  “Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.” 

 

e) Teorema Linear de Thales: 

“Retas paralelas, cortadas por transversais determinam, sobre estas, 

segmentos proporcionais entre si.” 

 

f) Divisão de um número (ou segmento) em partes diretamente proporcionais: 

 

Exemplo: Dado o segmento a, de medida 10,0 cm, divida-o em segmentos diretamente   

proporcionais a 3, 4 e 5. 

Roteiro: 

1º: traçamos uma semi-reta auxiliar com origem em uma das extremidades do segmento 

dado a; 

2º: Adotamos um segmento unitário (por exemplo u = 1,0 cm) e determinamos, com o 

compasso, segmentos de 3,0, 4,0 e 5,0 cm sobre a semi-reta auxiliar; 
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3º: ligamos, com uma reta, as extremidades de a e do último segmento divisor (o de 5,0 

cm) e traçamos retas paralelas passando pelas extremidades dos segmentos divisores 

intermediários, determinando, em a, os segmentos proporcionais. 

 
R: AC/3 = CD/4 = DB/5 = AB/12 

 

g) Divisão de um segmento em partes inversamente proporcionais: 

 

Exemplo: Dado o segmento m, divida-o em partes inversamente proporcionais a 3 e 4. 

(da proporção x/⅓ = y/¼  montada algebricamente,  fazemos 3x = 4y = 12.m/7; 

Como 12.m/7 resulta em um segmento b, x e y são obtidos dividindo b por 3 e 4 unidades, 

respectivamente) 

 

1ª etapa: Determinação de 12m/7= b 

 

b = PQ; 
 

2ª etapa: Divisão de b em 3 e 4 p.p. 
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R: x/1/3 = y/1/4 = m/7/12. 

 

PROBLEMAS: 

 

1. Divida um segmento de 13 cm em partes diretamente proporcionais a 2, 3, 5 e 7; 

2. Divida um segmento de 15,5 cm em partes inversamente proporcionais a 2, 3, 5, 7 e 9. 

 

 

3.4: Quarta e Terceira Proporcionais 
 

a) Definição: 

Chama-se “Quarta Proporcional a três números (ou segmentos)”, 

diferentes de zero, ao número que, com eles, forma uma proporção. 

 

b) Proporção Contínua: 

    É a proporção que tem meios ou extremos iguais. 

c) Determinação Algébrica: 

 

Exemplo: Dados os números a, b e c (nesta ordem), determine x tal que   a/b = c/x. 

 

Solução: x é determinado resolvendo a equação: x = b.c/a 

 

d) Determinação Gráfica (Euclidiana): 

 

Exemplo: Dados os segmentos a, b e c, determine x tal que  a/b = c/x. 
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Roteiro: 

 

1º: transportamos os segmentos, com o compasso, sobre duas semi-retas de mesma origem, 

MANTENDO A ORDEM DA PROPORÇÃO; 

2º: ligamos as extremidades dos segmentos transportados junto à origem; 

3º: construímos uma paralela a essa reta passando pela extremidade do terceiro segmento  

conhecido, determinando, na outra semi-reta, o quarto segmento da proporção. 

 

R: a/b = c/x ; x = PQ. 
 

i) Forma Sobreposta: 

(Utilizado para economizar espaço ou quando os segmentos   

têm medidas muito grandes). 

 

Exemplo: 

 Dados os segmentos p, q e t, determine y tal que  p/q = t/y. 

(A resolução é análoga, exceto pelo fato de todos os segmentos terem        

extremidades na mesma origem): 
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R: p/q = t/y; y = AE. 

 

 

PROBLEMAS: 

 

1) Dados os segmentos m, n e p, determine x tal que x = m.n/p; 

2) Dados os segmento a e b, determine c tal que c = a²/b; 

3) Dados os segmentos a, b, c e d, determine x tal que  x = a.b.c/d². 

 

 

3.5: Resolução Euclidiana de Equações do 1º Grau  
 

a) Procedimento 

Equações de 1º grau são resolvidos por meio de uma ou mais 

construções de quarta e/ou terceira proporcionais. 

 

Exemplo 1: Resolva (graficamente):  3.x – 8 = 0 

 

Roteiro: 

 

1º: “mexemos” na equação para que ela tenha a configuração de uma proporção, isto é, de 

3x – 8 = 0, fazemos  3x = 2.4, ou, 3/2 = 4/x; 

2º: determinamos x pelo processo descrito da quarta proporcional utilizando segmentos de 

2, 3 e 4 unidades (u = 1,0 cm). 



 62

OBS.: Dados os valores relativamente pequenos, essa equação também pode ser resolvida 

(graficamente) dividindo um segmento de 8 unidades por 3. 

 

 
     R: x = DE 

 

Exemplo 2: Resolva:  4.y = 31 

 

(Nesse caso, sendo o número um tanto grande e, além disso, primo, resta a   

alternativa da Proporção Reiterada.)  Assim, fazemos a seguinte transformação: 

De y = 31/4, vem: y = (25 + 6)/4, de onde vem: y = 5²/4 + 2.3/4. Ou seja, chamando de a = 

5²/4 e de b = 2.3/4, determinamos a e b pela quarta proporcional e, em seguida, somamos 

os segmentos a e b, obtendo y. 

 

 
R: y = OQ. 

 

PROBLEMAS: 

1) Determine z tal que 5.z – 31 = 5; 

2) Determine w de modo que 2w = 43. 



 63

3.6: A Média Geométrica 
 

a) Definição 

“Média Geométrica, ou Proporcional, entre “n” grandezas é o resultado 

da raiz enésima do produto dessas grandezas” 

(Assim, a MG entre dois números – ou segmentos – é a raiz quadrada do  

produto entre os dois). 

 

b) Relações Métricas no Triângulo Retângulo 

 

Em um triângulo retângulo, de hipotenusa a e catetos b e c, e altura h, essa altura 

determina, na hipotenusa dois segmentos, m e n, que são projeções ortogonais dos catetos 

e determina, também, dois triângulos semelhantes ao primeiro cada um deles tendo como 

hipotenusa o cateto do primeiro triângulo, e tendo como catetos, além da hipotenusa, suas 

próprias projeções sobre a hipotenusa. 

 
Dentre as várias relações métricas apresentadas no triângulo retângulo, três delas 

representam médias geométricas, quais sejam: 

 

I – A altura é MG entre as projeções dos catetos sobre a hipotenusa.  

     Ou seja,  h² = m.n; 

 

II – Cada cateto é MG entre a hipotenusa e sua projeção sobre ela.  

       Ou seja:  b² = a.n  e  c² = a.m. 

 

OBSERVAÇÃO: Somando, membro a membro, essas duas últimas relações, obtemos o 

conhecido Teorema de Pitágoras:  b² + c² = a²... 
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c) Determinação Gráfica 

 

c.1) Processo Aditivo (utilizado com pequenas grandezas) 

 

Exemplo:  Dados os segmentos a e b, determine a MG entre eles. 

 

Comentário:  Sendo a altura de um triângulo retângulo MG entre as projeções dos catetos 

sobre a hipotenusa, e a soma dessas projeções a própria hipotenusa, para 

determinar a MG entre os dois segmentos dados, basta construirmos o 

triângulo retângulo de hipotenusa (m+n) tendo a altura na junção entre eles. 

 O nome aditivo desse processo vem da posição entre os segmentos dados, 

como se estivessem sendo somados. 

 

Construção: 

_________a___________  _____b______ 

 R: x = √ab  ou  x é a MG 
entre a e b. 

 

c.2) Processo Subtrativo (para grandezas maiores) 

 

Exemplo:  Dados os segmentos p e q, determine sua MG. 

 

Comentário:  Nesse caso é aplicada a relação entre um dos catetos (que é a MG) com a 

hipotenusa e sua projeção sobre ela. O posicionamento da projeção é sobre a hipotenusa, 
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tendo uma das extremidades comuns, como se uma estivesse subtraindo a outra, daí o 

nome do processo. 

 

Construção: 

 
R: y = √pq  ou  y é a MG entre p e q. 

 

d) A Média Geométrica na Circunferência 

 

d.1) Teorema:  “Dada uma circunferência e um ponto exterior a ela, o segmento entre 

esse ponto e um dos pontos de tangência é Média Geométrica entre as 

partes de qualquer segmento secante, com extremidade nesse ponto, 

compreendendo a parte exterior e a parte inteira”.    Exemplo:  t² = p.q 
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3.7: Resolução de Equações com Raiz Quadrada 
 

a) Processo Comum (ou “Da MG”) 

 

Exemplo:  Determine (graficamente) x² = 6 

 

Comentário: Sendo 6 = 2.3, e sendo 2 e 3 números pequenos, o mais adequado é 

aplicarmos o processo aditivo (adotando, naturalmente, um segmento 

unitário de 1,0 cm).    

 R: x = HD. 

b) Processo Simplificado (ou da “Espiral Pitagórica”) 

Exemplo:  Determine x² = 5 

Comentário:  Nesse caso os processos da MG são inadequados, já que exigem muitos 

passos de construção e a diferença entre as dimensões das componentes (1 e 

5), por ser muito acentuada, aumenta a imprecisão da construção. O melhor 

é determinar x utilizando o conceito do Teorema de Pitágoras na construção 

de uma espiral cujo núcleo é  x² = 2. Naturalmente, tendo início onde um 

dos catetos é o quadrado mais próximo (e inferior) a 5, isto é, 4. 

Construção: 

    R: x = BC 
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c) Processo Puro (ou do “Teorema de Pitágoras”) 

 

Exemplo: Determine x² = 13 

 

Comentário:  O processo puro sempre pode ser aplicado mas ele é mais adequado quando 

os outros dois processos não são convenientes dado algum excesso de 

passos de construção. Nesse caso, é utilizada uma modificação na equação: 

de x² = 13 vem  x² = 9 + 4, que pode ser escrito como  x² = 3² + 2². Ou seja, 

o valor de x é obtido na construção de um triângulo retângulo cujos catetos 

têm medidas 3 e 2.  

 

Construção: 

   R: x = BC.  

 
PROBLEMAS: 

 

1) Determine x | x² = 31; 

2) Determine y | y² = 12; 

3) Determine z | z² = 8, pelos três processos apresentados em sala e aponte o mais 

adequado. 
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3.8: Expressões Pitagóricas 
 
Exemplo 1:  Dados os segmentos a, b e c, determine x tal que x =  (a² + b²):c + (c² - a²):b ; 

 

Comentário: Para resolvermos graficamente uma equação desta complexidade precisamos, 

primeiro, identificar, na equação, as partes que se adequem às resoluções 

aprendidas. Assim, podemos fazer:  a² + b² = y² e  c² - a² = z². Em seguida 

resolvendo y²:c = k e z²:b = w, e somando os segmentos k e w, temos x. 

 

Resolução: 

 

1ª etapa: Determinação de y² = a² + b²; z² = c² - a² (isto é: c² = a² + z²). 

 

 

 
2ª etapa: Determinação de k = y²/c e w = z²/b, isto é: c/y = y/k  e  b/z= z/w. 

 

 
3ª etapa: Determinação de x = k + w. 

             R: x = QR. 
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Exemplo 2:  Determine y | y = (2.√7):√3 + √10 . 

 

Comentário:  Adotando o segmento unitário u = 1,0 cm, e transformando a equação em:   

y = (2.a):b + c, e, a seguir, em y = k + c, determinamos y. Lembrando que 

determinamos a, b e c pelo processo pitagórico mais adequado e, em seguida, 

determinamos k pela quarta proporcional. 

 

Resolução: 

 

1ª etapa: Determinação de b = √7; b = √3 e c = √10, isto é: 

     a² = 4² - 3² → 4² = 3² + a²;  b² = 2² - 1²  →2² = 1² + b²;  c² = 3² + 1² 

 

 
 
2ª etapa: Determinação de k = d.a/b (sendo d = 2u) → b/d = a/k; 

 

  k = MN 
3ª etapa: Determinação de y = k + c: 
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R: y = OP. 
 

 

PROBLEMAS: 

 

1) Determine o valor de x | x = (21): √2 – (6):√3 ; 

2) Resolva:  y² = (16 + 25).(22). 

 

 

 

 

 

3.9: Sistemas de Equações 
 

a) Sistemas o Tipo:    ax + by = m 

              cx – dy = n 

      Sistemas desse tipo, visando a uma solução 

euclidiana devem ser reduzidos a uma equação linear pelos processos conhecidos 

(adição, substituição ou comparação) e, então, o resultado é obtido pelas formas 

estudadas acima. 

 

Exemplo:  Resolva o sistema:   x + 2.y = 7 

       x – y = √7 

 

Comentário: Temos que  3.x  = 7 + 2.√7, ou, x = 7:3 + (√7):3. 

 Determinando √7 por Pitágoras, somando o resultado com 7 unidades e 

dividindo por 3 (divisão de segmento), temos x. O valor de y, por sua vez, é 

obtido na equação: y = (7 – x):2. 

 

 



 71

Resolução: 

  
1ª etapa: Determinação de a = √7 ,  b = 7 e c = a+b: 

 
2ª etapa: Determinação de x = c/3: 

 

 
3ª etapa: Determinação de y = (b – x) /2: 

 

 

 
R: x = HI;  y = JM. 
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b) Sistemas do Tipo:    x + y = m 

       x.y = n² 

     Sistemas desse tipo são resolvidos pelo Processo 

Aditivo da Média Geométrica, uma vez que n (altura do triângulo retângulo) é a 

MG entre as projeções (incógnitas x e y) dos catetos sobre a hipotenusa. Sendo 

que esta é justamente de valor conhecido m (a soma de x com y). 

OBS.: Há uma condição de existência: n não pode ser maior do que a metade de m. 

 

Exemplo:  Resolva (graficamente) o sistema:   x + y = 9 

           x.y = 16 

(lembrando que 16 = 4², temos que m = 9 e n = 4)              

 

 Resolução: 

  

R: x = AH; y = HB. 
 

c) Sistemas do Tipo:    x – y = m 

        x.y = n² 

      Sistemas desse tipo são resolvidos pela MG 

que relaciona a tangente com as partes de uma secante, vista no item d de 2.6. 

Naturalmente a secante a ser construída não poderá ser uma qualquer. Deverá ser 

uma secante que passe pelo centro da circunferência pois se a parte inteira (x) 
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menos a parte exterior (y) deve ser um valor conhecido, não poderá ser uma corda 

qualquer sob pena de não ser possível construir a circunferência. Deverá ser, pois, o 

diâmetro. 

 

Exemplo:  Resolva o sistema:    x – y = 6 

        x.y = 25     

 (observando que 25 = 5², assim, m = 6 e n = 5) 

Resolução: 

 

 
R: x = AD;  y = AB. 

 

 

PROBLEMAS: 

 

1) Resolva o sistema:     a)   x + y = 7                 b)  x – y = 10 

      x.y = 9    x.y = 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74

3.10: Resolução de Equações do 2º Grau 
   

 As Equações do 2ºgrau, no processo Euclidiano são resolvidas utilizando os 

mesmos conceitos dos Sistemas de Equações. Para isso, é necessário, primeiro, escrever a 

expressão no formato x² ± mx ± n² = 0. Assim, uma equação que, em princípio se apresenta 

como ax² + bx + c = 0, deve ter seus elementos divididos por a e, a seguir, determinado um 

número n tal que c = n².  Teremos, então, um sistema do tipo:    x1 ± x2 = m  e  x1.x2 = n²   

 

Exemplo 1:  Resolva, graficamente,  x² - 7x + 9 = 0 

 

Comentário:  as raízes da equação dada somadas e multiplicadas entre si resultam em: 

                       x1 + x2 = 7  e   x1.x2 = 3²  , que se resolve como visto no item b de sistemas. 

 

Resolução: 

 

 
R:  x1= AH; x2= HB. 

 

Exemplo 2:  Determine as raízes da equação:  2x² + 10x = 72 

 

Comentário: 

 dividindo os elementos por 2 e transferindo todos para o lado esquerdo, 

teremos:  x² + 5x  - 36 = 0, cujo sistema se apresenta como  (-x1) – x2 = 5 

           (-x1).(x2)= 6²  
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que se resolve como no item c de sistemas, fazendo  -x1 = m .     

 

 Resolução: 

 
R: m = -x1= PB;  x2= PA. 

 

PROBLEMAS: 

 

1) Resolva a equação:   

a) x² + 11x + 25 = 0;    

 b) :  x² - 5x  - 36 = 0 
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3.4. RESUMO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES COM COMENTÁRIOS 

 

 O Quadro a seguir trás um resumo das atividades vistas no capítulo anterior, 

destinadas aos alunos de nível básico, preferencialmente de nono ano do Ensino 

fundamental, com explicações e comentários sobre cada trabalho realizado. 

 

 

TEMA ATIVIDADE COMENTÁRIOS 

Construções 
Fundamentais 

Construção de 
Perpendiculares e Paralelas; 
Construção de Ângulos; 
Transporte de Ângulos e 
Segmentos. 

As Construções de Perpendiculares e de  
Paralelas, e de ângulos, além de ter 
habilidade no transporte de segmentos, 
são essenciais para resolver problemas 
com desenho geométrico. 

Segmentos 
Proporcionais 

Teorema Linear de Thales; 
Divisão de Segmento em 
Partes Proporcionais; 

Trata-se do processo utilizado, no 
desenho, para efetuar uma divisão.  

Quarta e 
Terceira 
Proporcionais 

Triângulo de 
Proporcionalidade; 
Operações aplicando o 
conceito do Teorema de 
Thales: Formas direta e 
sobreposta. 

É a forma com que a maioria das 
equações de primeiro grau são 
resolvidas; Baseiam-se na aplicação do 
Teorema de Thales após transformar a 
equação em uma igualdade entre duas 
razões. 

Resolução 
Euclidiana de 
Equações de 1º 
Grau 

Transformação Algébrica 
para a forma de Quarta ou 
Terceira proporcional e 
soma de segmentos. 
Aplicação no Triângulo de 
Proporcionalidade. 

As equações de Primeiro Grau sempre 
podem ser transformadas em uma 
sequência de quartas ou terceiras 
proporcionais e soma, subtração, 
multiplicação ou divisão de segmentos, 
obtidos de um segmento unitário. 

A Média 
Geométrica 

Relações Métricas no 
Triângulo Retângulo; 
Relações que determinam 
Médias Geométricas; 
Relação entre secantes e 
tangentes a uma 
circunferência, por um 
ponto não pertencente a ela. 

O conceito de Média Geométrica, quase 
sempre obscuro à maioria dos alunos, 
aqui tem uma luminosidade fantástica. 
Sua aplicação no Triângulo Retângulo ou 
na Circunferência tem o condão de fazer-
se compreender ao mais dispersivo dos 
estudantes. Trata-se da aplicação direta 
na construção de um Triângulo 
Retângulo (ou na circunferência) a partir 
de uma equação onde aparece a raiz 
quadrada de um produto. 

Equações com 
Raiz Quadrada 

Aplicação do conceito de 
Média Geométrica obtida 
nas relações métricas no 
triângulo retângulo 

Complementa o processo apreendido no 
item anterior. Reforça o conceito de 
Média Geométrica, tanto entre projeções 
dos catetos como entre um cateto e sua 
projeção (Processos Aditivo e 
Subtrativo) 

Expressões Resolução de expressões Aplicação dos conceitos vistos até o 
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Pitagóricas matemáticas, de primeiro 
grau, pelo Processo 
Euclidiano . 

momento, Quarta e Terceira 
Proporcionais, Soma, Subtração, 
Multiplicação e Divisão e a Média 
Geométrica. 

Sistemas de 
Equações 

Aplicação do conceito de 
Média Geométrica obtida 
entre as projeções dos 
catetos sobre a hipotenusa 
ou entre uma tangente e as 
partes de uma secante. 

Alternativa interessante para motivar o 
aluno em mais um tópico da Matemática 
considerado “torturante”. Trata-se de 
uma aplicação direta no triângulo 
retângulo (processo aditivo) ou na 
circunferência, considerando uma 
tangente e a secante que passa pelo 
centro dela. 

Equações do 
Segundo Grau 

Resolução, pelo Processo 
Euclidiano, partindo do 
formato de um sistema de 
equações que envolve as 
raízes da equação de 
segundo grau. 

Desfecho surpreendente para a maioria 
dos alunos. E que, devido a isso, é uma 
alternativa muito interessante para fixar 
esse assunto da Álgebra que, usualmente, 
só aprendem a resolver aplicando a 
igualmente insossa e incompreensível 
fórmula de Bháskara. Sua resolução é 
obtida com o procedimento estudado nos 
sistemas de equações. 

 

QUADRO 3: Resumo da Sequência de Atividades Proposta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em todo homem existe um ímpeto criador. O ímpeto de criar 
nasce da inconclusão do homem. A educação é mais autêntica 
quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A 
educação deve ser desinibidora e não restritiva (FREIRE7, 
1985, P. 32). 

 
 

Já é bastante antiga a suspeita de que o processo escolar, fundamentado na 

memorização, produz embotamento da inteligência. Ela, a inteligência, só se ativa diante 

de uma situação-problema. Lima (1972), a respeito, cita uma frase de Dewey (John Dewey 

– 1859 a 1952 – filósofo e pedagogo norte-americano): “a memória é a grande simuladora 

de inteligência”, e acrescenta: 

 

A escola tem representado até aqui um complô contra a livre pesquisa 
intelectual, fornecendo fórmulas já acabadas que robotizam a solução de 
problemas. Difícil é encontrar um professor que não julgue ser seu papel 
“facilitar as coisas para o aluno” [...] Hoje está suficientemente 
comprovado que o desafio é o processo didático para o desenvolvimento 
intelectual (LIMA, 1972, p. 13). 

 

 Nunca é demais lembrar que o professor, hoje, não é mais um informador. A 

informação vem através, principalmente da televisão, mas também do rádio, do jornal, da 

revista, e, cada vez mais, da internet. Assim, a palavra do professor e o livro didático 

passam a ser meros processos paleontológicos diante dos meios de comunicação, que, estes 

sim, saciam a sede de conhecimento e saber da nova juventude.  

 Pois justamente em função dessa realidade, impõem-se a necessidade de mudanças. 

Ou adaptações. Um ligeiro passar de olhos na bibliografia atinente, nos permite observar 

que muitos pesquisadores, paralelamente, ao lamentar o descaso com o ensino da 

geometria, ressaltam sua importância, especialmente quanto ao seu ensino com 

demonstrações. Igualmente consideram que sua ausência tem sido motivo de perdas 

consistentes na área da Matemática.  

                                                           
7 Paulo Reglus Neves Freire (1921 – 1997), Educador e Filósofo brasileiro, sua produção mais profícua no 

ramo educacional ocorreu fora do país, durante os 14 anos em que permaneceu no exílio, no período de 
governos militares. 
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 É freqüente ouvir das professoras das séries iniciais que, por diversos 
motivos, mas principalmente por não saberem o que fazer (nem como e 
nem por que), elas acabam não trabalhando nada de Geometria em suas 
aulas de Matemática. Mais do que a dificuldade do ensino de Geometria é 
a omissão desse ensino que flagramos nas experiências que 
acompanhamos ou nos depoimentos dos professores (FONSECA et al, 
2001, P. 14 – grifo das autoras). 

 

Gazire (2000), em sua tese de doutorado, buscava explicitar porque não se 

conseguia resgatar o ensino de Geometria nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

Concluiu, em sua pesquisa, que dez são os fatores por que  tal recuperação não ocorre: 

 

a) (O professor)... é vítima de um ciclo vicioso: não aprendeu Geometria 
→ não ensina Geometria; 

b)  ... tem dificuldades de romper com os procedimentos tradicionais da 
aula expositiva; 

c) ...de um modo geral, só enxerga Geometria em assuntos que 
possibilitam algebrismos e cálculos (provavelmente por tê-la 
aprendido assim); 

d) ...como existem várias perspectivas para cada conteúdo das  
Geometrias, e o professor não possui informações sobre elas (só 
enxerga Geometria para algebrismos e cálculos), faltam-lhe 
alternativas para mudanças; 

e) ...tem uma opinião sobre Geometria, baseada em frases que ouve dizer 
sobre os seus benefícios, mas nunca os experimentou nem 
pessoalmente, nem em seus alunos. Essas opiniões ormam um discurso 
vazio; 

f) ...segue textos didáticos não adequados que colocam a Geometria no 
fim, o que fará coincidir a apresentação dela com o período menor de 
aulas e contribuirá para a sua não apresentação; 

g) ...não tem ao seu alcance uma bibliografia adequada que o coloque em 
contato com o conhecimento geométrico. Além disso, essa falta de 
bibliografia faz com que ele não saiba utilizar livros diferentes dos 
didáticos. 

h) ...usa inadequadamente o material concreto, pois apenas o mostra aos 
alunos (para entusiasmá-los ou para descrever suas propriedades 
através de explanação); 

i) ...sabe que qualquer mudança que fizer para ensinar mais Geometria 
poderá até ser reprimida pelos pais que não aprenderam Geometria e 
crêem que Matemática é número e, além disso, sempre pressionam por 
causa de concursos e vestibulares; 

j) ...não encontra lideranças ou autoridades de peso – IES ouEducadores 
altamente influentes – que desbravem caminhos para ele e consigam 
encorajá-los a trilhar esses caminhos. (GAZIRE, 2000, P.198) 
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Ora, é sabido que o desenho, como linguagem gráfica, é universal, “pois independe 

dos idiomas e proporciona compreensão imediata e interpretação exata dos símbolos 

usados” (JORGE, 1998). Exemplificando: se um engenheiro projetista japonês desenha um 

protótipo de alguma máquina, o engenheiro brasileiro terá perfeitas condições de, 

observando o desenho, construir a máquina com toda fidelidade imaginada pelo japonês. 

Assim, adquirir o conhecimento necessário para compreender a linguagem gráfica e saber 

comunicar-se com ela é, hoje, essencial para o homem. E Oliveira (2008) acrescenta: 

 

 O Desenho Geométrico irá proporcionar essa capacidade e promover o 
entendimento de outros conhecimentos, em todos os campos de atividade 
humana. Essa disciplina também ajudará a desenvolver o raciocínio lógico, 
o pensamento divergente, a organização e a criatividade (Oliveira, 2008, 
p.01). 

 
A disciplina Desenho Geométrico precisa voltar a fazer parte do currículo escolar 

como matéria obrigatória, porque a prática das construções geométricas ilustra, explica e 

motiva o estudante na aprendizagem dos abstrusos conceitos matemáticos, Segundo 

Marinheiro (2003), que acredita na contribuição que o ensino da Geometria pode receber 

do Desenho, minimizando o “tabu” que a Matemática representa, 

 

 O professor de Desenho Geométrico deve ser instruído de forma a ensinar 
o Desenho de forma prática, sempre relacionando a disciplina com a 
natureza, com o dia-a-dia e, principalmente, trabalhando junto com o 
professor de Matemática. (MARINHEIRO, P. 105) 

 

Outras aplicações existem para o Desenho Geométrico, que é, muitas vezes, 

suficiente para a resolução de problemas complexos. Na Física, com o estudo de vetores, a 

análise de refração e reflexão e estudo dos espelhos e lentes côncavos e convexos; na 

Química, com a representação estrutural dos elementos químicos; na Estatística, com a 

representação gráfica de resultados de fenômenos... 

O Desenho Geométrico, ademais, é o suporte de muitas especialidades técnicas, 

como o Desenho Mecânico, o Desenho Arquitetônico e o Desenho Industrial, cujos 

fundamentos baseiam-se na Geometria. ZUIN (2001), em seu trabalho de mestrado, 

ressaltou o depoimento de alguns professores de Desenho dos tempos que a matéria 

pertencia ao currículo das escolas de então.  
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No dizer do professor Picorelli, citado por Zuin (2001, p.173), “a Geometria 

sustentava o Desenho Geométrico e o Desenho Geométrico reforçava a teoria da 

Geometria”.  

Lecionando para os cursos de Engenharia há muitos anos, o professor 
Picorelli considera que a falta de Desenho Geométrico no ensino 
fundamental faz com que os alunos desconheçam muitas das propriedades 
da Geometria de que eles precisam, principalmente em cursos em que o 
instrumental básico é a Matemática. A própria Álgebra necessita de 
conhecimentos geométricos. Para ele, “o básico da Geometria ficou 
perdido” ao se retirar o Desenho Geométrico e com a redução do ensino da 
Geometria dos currículos, a partir da década de 70. A resolução de 
problemas, como uma tendência muito presente atualmente, no ensino da 
Matemática, seria muito beneficiada com os conhecimentos básicos da 
Geometria Euclidiana e das construções geométricas (ZUIN, 2001, p.173). 

 

Há, pois, uma imperiosa necessidade de se retomar práticas pedagógicas 

negligenciadas em função de uma pseudo modernidade, baseada em critérios nem sempre 

claros, que orientaram os destinos da educação como um todo. 

 

E é aqui que se encontra o problema: se não dispomos sequer de critérios 
para pensar institucionalmente a educação, como pensar o educador? A 
formação do educador: não existirá aqui uma profunda contradição? 
Plantar carvalhos? Como, se já se decidiu que somente eucaliptos 
sobreviverão? (ALVES, 1982, p.15). 

 
  

Carvalho (1969), porém, alerta: infelizmente o desenho nem sempre é lecionado 

como deveria ser. Apresenta-se inopinada, pura e de maneira pueril ao aluno, uma série de 

construções gráficas – na maioria das vezes complexas – de índole geométrica, 

silenciando-se sobre as razões matemáticas que lhe estruturam a forma, sobre a sua 

existência na Natureza, ou sobre a sua utilização pelo Homem. Ademais, são exigidas do 

estudante, uma requintada técnica e uma alta precisão construtiva, o que sói acontecer em 

detrimento da marcha racional da construção. Esta, por sua vez, deveria ser o incremento 

natural de uma sequência de raciocínios aritméticos, geométricos, trigonométricos ou 

algébricos. 

 

 É que não raras vezes, se esquecem alguns que o Desenho Geométrico é 
uma expressão gráfica da forma, que se consubstancia através de 
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construções precisas, que por seu turno se regem por princípios auridos na 
própria Geometria (CARVALHO, 1969, p.01). 

 

O objeto de Desenho Geométrico é, portanto, a obtenção de uma forma 

determinada, geométrica e precisa, obtida de forma natural, respeitando os preceitos 

essenciais de uma construção, quais sejam, instrumental bem cuidado, traços firmes e 

determinados, precisão na construção e observância às normas técnicas. Destarte, o 

Desenho Geométrico é a própria Geometria aplicada, a resolução gráfica de problemas 

matemáticos, um meio de resolver inclusive equações algébricas. Que, aliás, era como os 

antigos procediam para resolvê-los no tempo em que a álgebra sequer existia.  

A pesquisa que fizemos, buscando respostas para a nossa questão de investigação, e 

a nossa vivência no dia-a-dia em meio aos estudantes que têm a oportunidade de conhecer 

o Desenho Geométrico e em meio de outros, que não têm essa sorte, nos dão a certeza de 

que compensa buscar, com os colegas educadores, algumas alternativas plausíveis para 

reverter o quadro descrito nas conclusões desse trabalho.  Durante as aulas oferecidas aos 

professores que participaram da pesquisa, foi possível notar a surpresa com que percebiam 

esse mundo espantoso. Interjeições de admiração foram comuns e o “que legal” era a frase 

mais pronunciada.  

Sem cair na situação de “apenas supor”, temos uma consistente certeza de que 

podemos superar a quizila que muitos alunos têm pela matemática, através do uso desse 

instrumental do passado.  

Essa pesquisa de campo nos ofereceu condições para a elaboração de uma 

sequência de atividades a ser desenvolvida com alunos da Educação Básica e que permite 

trazer, aos professores, uma interessante opção de resolução de equações, 

concomitantemente com o ensino de construções algébricas. Certamente muitos alunos, 

eventualmente enfarados com a monotonia de suas aulas tradicionais, sentir-se-ão 

motivados pela alternativa oferecida e com a. oportunidade de aperfeiçoar-se tanto no 

capricho e na organização como na busca da precisão.  

Certamente a idéia não se esgota tão somente nas resoluções de equações 

elementares. Há uma agradável suspeição de que também o estudo das Cônicas, da 

Trigonometria e outros tópicos da Matemática encontrariam interessante respaldo no 

estudo do Desenho Geométrico. Basta o desejo de descobrir. 
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APÊNDICE A: 

 

Pesquisa feita com alunos do CMBH:  

 

Foram convidados alunos que tiveram aulas de DESENHO geométrico para 

responder a um questionário (Apêndice 2) sobre suas impressões acerca da importância 

dessa matéria no estudo da Matemática. Aceitaram responder ao questionário 19 alunos 

que concluíram o primeiro ano do Ensino Médio (EM), nesta pesquisa tratados como 

“turma A”, 7 alunos que concluíram o segundo ano do EM, tratados como “turma D”, e  44 

que concluíam o nono ano do Ensino Fundamental (EF),  sendo 21 de uma turma  (B) e 23 

de outra turma (C). 

 

 Na turma A, 10 alunos eram do sexo masculino e 9 do feminino, todos tiveram a 

matéria Desenho Geométrico no nono ano e quatro não tiveram no oitavo ano. Suas idades 

variaram de 14 anos a 16 anos. 12 alunos consideraram que o ensino da Geometria foi 

muito complementado pelo Desenho Geométrico, enquanto que 5 alunos entenderam que 

complementou um pouco, 1 que não complementou nem um pouco e 1 não respondeu. À 

pergunta que se seguia “Por Que?”, entre as respostas favoráveis havia “ Pois apresenta 

outras formas de entendimento geométrico” (aluno A-1), ou “porque facilita o 

entendimento da Geometria” (aluno A-6), “Ajuda a visualizar...” (aluno A-8, semelhante 

aos alunos A-11, A-16, A-17 e A-18), ou, “Os dois estão relacionados...” (aluno A-10), ou, 

“Nos mostram peculiaridades das figuras...” (aluno A-12). Não houve resposta 

desfavorável. Quanto à questão que relacionava o ensino do Desenho com a Álgebra, 8 

alunos responderam que o Desenho complementou muito, 9, que complementou um pouco, 

um aluno respondeu que nem um pouco e outro não respondeu. À pergunta que se seguiu, 

“Por Que?”, algumas respostas favoráveis foram: “Porque facilita o entendimento da 

álgebra” (aluno A6), “Pois nos mostra alguns modos mais eficientes de trabalhar a álgebra” 

(aluno A-7), “É como se aplicasse todo o seu (da álgebra) ensino no Desenho...” (aluno A-

10), “Porque melhor aprendemos a usar as fórmulas” (aluno A-11), “Pois ilustra conceitos 

como o Teorema de Pitágoras, etc” (aluno A- 13), “Pois visualiza o cálculo...” (alunos A-

16 e  A-17), “Pois mostra geometricamente o resultado que seria encontrado no cálculo” 

(aluno A-18). Houve duas considerações desfavoráveis: “Porque não acrescenta nada” 

(aluno A-5) e  “Os cálculos são diferentes” (aluno A-9). 
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Quanto à questão que abordava se o Desenho Geométrico ajudou a entender melhor 

algum tópico da Geometria, 9 alunos responderam que sim e 10 que não. E à pergunta que 

se seguiu “Quais”, algumas respostas foram, “áreas, em especial, fórmulas” (alunos A-7, 

A-9, A-15 e A-16, e, de forma semelhante, aluno A-14), “ Média Geométrica e Teorema de 

Pitágoras” (aluno A-10),  “Equivalência de figuras, semelhança entre polígonos, 

comprimento de uma circunferência...” (alunos A-17 e A-18).  

 

 À mesma pergunta referente à Álgebra,  6 responderam que sim e 13 que não.  E 

ao “Quais”, poucos responderam (talvez porque não lembrassem no momento - já que 

haviam respondido “sim”), entre os quais: “Teorema de Pitágoras” (aluno A-12), “análise 

matemática” (aluno A-14), “Equação do segundo grau” (aluno A-17),  “Média 

Geométrica” (aluno A-18).  

 

No tópico referente à observância de capricho, normas (técnicas) e precisão, 9 

alunos responderam que o ensino do Desenho Geométrico contribuiu muito em sua vida 

pessoal, 7 que contribuiu um pouco e 3 que não contribuiu nem um pouco. Ao “por que” 

desta questão, algumas respostas positivas foram : “Porque antes (de estudar Desenho) eu 

era pouco caprichoso” (aluno A-7), “Porque na vida lidamos com normas, capricho e 

precisão” (aluno A-8), “Porque aprendemos a ser mais caprichosos em outras coisas” 

(aluno A-9, e, na mesma linha, alunos A-10, A-11 e A-14), “Aprendemos a ser mais 

organizados... caprichosos...” (aluno A15, e, na mesma linha, aluno A-13). Houve também, 

resposta negativa: “Porque eu não vou usar Desenho Geométrico” (aluno A-5). 

 

Finalmente, na questão que pede a opinião do aluno acerca da necessidade de 

mudanças (ou supressão) ou não no ensino do Desenho Geométrico, 17 disseram que  não 

deveria haver mudanças, e 2 que sim. Ao “sim”, foram colocados que “Poderia ser feito 

mais trabalho em dupla ou em grupo” (aluno A-9) e “ Que o professor tivesse mais 

paciência”. Ao não, algumas considerações foram: “Já tem coisa demais, assim está bom” 

(aluno A-5), “A matéria já é suficiente” (aluno A-11, e na mesma linha, alunos A-12, A-16 

e A14).  
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APÊNDICE B 

 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Mestrado Profissional em Educação Matemática 

Mestrando: Prof. Charles Georges  
Orientadora: Prof. Dra. Roseli de Alvarenga Corrêa 

Co-orientador: Prof. Dr. Frederico da Silva Reis 
    

Questionário Inicial 

Prezado colega, 

    Este questionário intenta conhecer um pouco de sua formação acadêmica e de 
sua experiência docente, além da sua opinião quanto à utilidade do Desenho Geométrico 
(DG), não apenas no seu enriquecimento acadêmico, mas principalmente no entendimento de 
tópicos de Geometria e de Álgebra que são trabalhados nos Ensinos Fundamental e Médio. 
Suas respostas serão importantes para a nossa pesquisa e, principalmente, para a 
implementação de uma oficina, que trabalhará diversos tópicos que relacionam o DG com a 
Geometria e a Álgebra. Ao final de nossa oficina, um novo questionário será oferecido para 
preenchimento. Agradecemos, desde já, a sua colaboração. Você não precisa se identificar! 

1. Sexo:  (    ) M        (    ) F          

2. Idade: ______       

3. Graduação: ______________________________________________________________ 

    Instituição: _______________________________________________________________ 

    Ano de Conclusão: ___________ 

4. Pós-Graduação: __________________________________________________________ 

    Instituição: _______________________________________________________________ 

    Ano de Conclusão: ___________ 

5. Experiência Docente: EF _____anos / Séries: (    ) 5a         (    ) 6a         (    ) 7a         (    ) 8a  
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                      EM _____ anos / Séries: (    ) 1a       (    ) 2a       (    ) 3a          Total: _______ anos          

6. Você estudou DG no: EF (    ) não   (    ) sim: Quanto tempo? _______________________ 

                                       EM (    ) não   (    ) sim: Quanto tempo? _______________________ 

                                       ES (     ) não   (    ) sim: Quanto tempo? ______________________ 

7. Você  tem alguma experiência docente com DG? (   ) não   (   ) sim: Comente sobre ela! 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

8. No seu entendimento, o DG pode complementar / enriquecer o ensino da Geometria? 

(    ) bastante        (    ) um pouco        (    ) quase nada              Por quê? Em que conteúdos? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

9. No seu entendimento, o DG pode complementar / enriquecer o ensino da Álgebra? 

(    ) bastante        (    ) um pouco        (    ) quase nada              Por quê? Em que conteúdos?                                  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

10. O DG. tem como característica a observância de normas, capricho e precisão.       Você 
considera que essas competências/habilidades são mais importantes para a formação 
matemática ou para a formação da cidadania de nossos alunos? Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Mestrado Profissional em Educação Matemática 

Mestrando: Charles Georges  
Orientadora: Prof. Dra. Roseli de Alvarenga Corrêa 

Questionário Final 

Prezado colega, 

    Este questionário intenta conhecer sua opinião quanto ao Desenho Geométrico 
(DG) no que diz respeito à sua utilidade, não apenas no seu enriquecimento cultural, mas 
principalmente no melhor entendimento da geometria e da álgebra. Suas respostas serão 
importantes para avaliarmos os acertos e os erros e, se necessário, efetuarmos um 
redirecionamento das aulas de desenho para melhor atingirmos nossos objetivos. 
Agradecemos, desde já, sua colaboração.  

Nome: _________________________________________________________________ 

1. No seu entendimento, o DG. é matéria escolar que complementa o ensino da Geometria:                                   
(  ) muito    (  ) um pouco    (  ) nem um pouco  Por quê?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. No seu entendimento, o DG. é matéria escolar que complementa o ensino da Álgebra:                                      
(  ) muito    (  ) um pouco    (  ) nem um pouco      Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 



 91

3. No aprendizado do DG. houve algum tópico da Geometria que V. passou a entender 
melhor?                          (  )sim     (  )não.      Em caso afirmativo, qual (quais)?  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. No aprendizado do DG. houve algum tópico da Álgebra que V. passou a entender melhor?                              
(  )sim     (  )não.     Em caso afirmativo, qual (quais)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5. O DG. tem como característica a observância de normas, capricho e precisão. V. 
considera que esse aprendizado é útil na vida pessoal?   (  ) bastante   (  ) um pouco   (  ) nem 

um pouco  

Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. V. considera que o ensino de DG seria útil para os alunos do Ensino Fundamental / Médio?   

 (  ) sim   (  ) não; Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

7. Há alguma coisa, no ensino do DG. na sua concepção, que deva ser acrescentado e/ou 
suprimido e/ou melhorado? Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

8. Como você avalia o curso, de uma maneira geral? (resposta livre) 
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POESIA    EUCLIDIANA 

"Às folhas tantas do livro de matemática,  
um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita.  

Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base.  
Uma figura ímpar olhos rombóides, boca trapezóide,  

corpo ortogonal, seios esferóides.  
Fez da sua uma vida paralela a dela até que se encontraram no infinito.  

"Quem és tu?"- indagou ele com ânsia radical.  
"Eu sou a soma dos quadrados dos catetos,  

mas pode me chamar de hipotenusa".  
E de falarem descobriram que eram o que, em aritmética,  

corresponde a almas irmãs, primos entre si.  
E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz  

numa sexta potenciação traçando ao sabor do momento e da paixão retas,  
curvas, círculos e linhas senoidais.  
Nos jardins da quarta dimensão,  

escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas  
e os exegetas do universo finito.  

Romperam convenções Newtonianas e Pitagóricas e, enfim,  
resolveram se casar, constituir um lar mais que um lar,  

uma perpendicular.  
Convidaram os padrinhos:  

o poliedro e a bissetriz, e fizeram os planos, equações e diagramas para o 
futuro,  

sonhando com uma felicidade integral e diferencial.  
E se casaram e tiveram uma secante e três cones muito engraçadinhos  

e foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia.  
Foi então que surgiu o máximo divisor comum,  
frequentador de círculos concêntricos viciosos,  

ofereceu-lhe,  
a ela, uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum.  
Ele, quociente percebeu que com ela não formava mais um todo, uma 

unidade.  
Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema,  

ele era a fração mais ordinária.  
Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade  
e tudo que era espúrio passou a ser moralidade,  

como, aliás, em qualquer Sociedade ..."  
 

Millor Fernandes  
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