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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar uma possibilidade de relação entre o uso da 

História da Matemática e o das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) no ensino 

de Matemática, por meio de atividades com construções geométricas da “Geometria do 

Compasso” (1797), de Lorenzo Mascheroni (1750 - 1800).  Para isso, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa caracterizada por uma exploração histórica de caráter bibliográfico 

seguida de uma intervenção empírica, com base no uso da História da Matemática aliado à 

TIC via Investigação Matemática. Assim, foram realizados estudos em trabalhos que 

tratassem do tema, assim como uma pesquisa para evidenciar problemas e/ou episódios da 

História da Matemática que podem ser resolvidos com o auxílio das TIC, permitindo a 

produção de um caderno de atividades abordando a resolução de problemas históricos num 

ambiente computacional. Nessa busca, deparamo-nos com os problemas de Geometria que 

são apresentados por Mascheroni na obra indicada anteriormente, para os quais sugerimos 

soluções e investigações usando o software GeoGebra. A pesquisa resultou na elaboração de 

um produto educacional, um caderno de atividades, o qual foi estruturado de modo a permitir 

que durante a sua execução os alunos pudessem realizar investigações históricas e/ou 

Matemática, para tanto, apresentamos os procedimentos para realização de cada construção, 

seguidos em alguns momentos pela solução original da obra. Ao mesmo tempo, estimulamos 

os discentes a investigarem/refletirem a sua construção (no GeoGebra), bem como a fazerem 

comparações com a solução de Mascheroni. Este caderno foi aplicado em duas turmas da 

disciplina Didática da Matemática I (MAT0367) do curso de Licenciatura em Matemática da 

UFRN em 2014. Sabendo da existência de alguns argumentos desfavoráveis quanto a 

utilização da História da Matemática, como por exemplo, a perda de tempo, constatou-se que 

este fator pode ser atenuado com o auxílio do recurso computacional, pois, podemos fazer 

verificações utilizando apenas o dinamismo do software e sem repetir a construção. Vale 

salientar que o tempo minimizado não significa perda de reflexão nem maturação das ideias, 

quando adotado o processo de Investigação histórica e/ou Matemática. 

 

Palavras-chave: História da Matemática. GeoGebra. Geometria do Compasso. Lorenzo 

Mascheroni. Investigação Matemática.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to show a possible relationship between the use of the History of 

Mathematics and Information and Communication Technologies (TIC) in teaching 

Mathematics through activities that use geometric constructions of the “Geometry of the 

Compass” (1797) by Lorenzo Mascheroni (1750-1800). For this, it was performed a 

qualitative research characterized by an historical exploration of bibliographical character 

followed by an empirical intervention based on use of the History of Mathematics combined 

with TIC through Mathematical Investigation. Thus, studies were performed in papers dealing 

with the topic, as well as a survey to highlight problems and /or episodes of the history of 

mathematics that can be solved with the help of TIC, allowing the production of a notebook 

of activities addressing the resolution of historical problems in a computer environment. In 

this search, we came across the problems of geometry that are presented by Mascheroni stated 

previously in the work that we propose solutions and investigations using GeoGebra software. 

The research resulted in the elaboration of an educational product, a notebook of activities, 

which was structure to allow during its implementation, students can conduct historical and/or 

Mathematics research, therefore, we present the procedures for realization of each 

construction, followed at some moments by original solution of the work. At the same time, 

we encourage students to investigate/reflect its construction (GeoGebra), in addition to 

making comparisons with the solution Mascheroni. This notebook was applied to two classes 

of the course of Didactics of Mathematics I (MAT0367) Course in Mathematics UFRN in 

2014. Knowing the existence of some unfavorable arguments regarding the use of history of 

mathematics, such as loss of time, it was found that this factor can be mitigated with the aid of 

computational resource, because we can make checks using only the dynamism of and 

software without repeating the construction. It is noteworthy that the minimized time does not 

mean loss of reflection or maturation of ideas, when we adopted the process of historical 

and/or Mathematics Investigation. 

 

Keywords: History of Mathematics. GeoGebra. Geometry Compass. Lorenzo Mascheroni. 

Mathematical Investigation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Seguindo a linha de pesquisa da professora orientadora deste trabalho, iniciou-se em 

busca de trabalhos de História da Matemática que fazem uso da História da Matemática e da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Nesse levantamento, identificamos poucas 

pesquisas na área. No entanto, espelhamo-nos em um minicurso intitulado O problema de 

Apolônio: panorama histórico e sua resolução, utilizando um software geométrico e, a partir 

deste, buscamos livros de História da Matemática, contendo problemas geométricos que 

pudessem ser resolvidos com GeoGebra
1
. Em seguida, chegamos à obra La Geometria del 

Compasso (1797).  

Assim, este estudo traz uma abordagem tecnológica para a resolução de problemas 

matemáticos históricos de construções geométricas, que são apresentados por Lorenzo 

Mascheroni (1750-1800) na obra A Geometria do Compasso (1797). Tal obra será detalhada 

no capítulo seguinte. Mas, vale salientar que consiste em um trabalho de Geometria Plana, em 

que são discutidas as realizações de construções geométricas com o máximo de rigor, 

utilizando apenas o compasso Euclidiano
2
.  

Para mostrar as soluções dos problemas propostos na obra de forma atrativa e 

envolvente aos discentes da graduação em Matemática, relatamos os elementos históricos da 

problemática apresentada pelo autor e fizemos uso do ambiente computacional, por meio do 

software GeoGebra, para realização das construções geométricas e respectivas soluções dos 

problemas propostos, que estão presentes no caderno de atividades da Geometria do 

Compasso. Tal caderno é o produto desta dissertação, uma vez que faz parte das atividades de 

requisito do mestrado profissional. 

 Segundo Ostermann e Rezende (2009, p. 70),  

 

[...] A Comissão de Avaliação da área de Educação, em 2006, explicou que, 

nos mestrados profissionais em Educação, o produto final pode ser trabalho 

de investigação, uma proposta de ação e/ou uma intervenção voltada para 

um tema ou uma solução de problema. 

  

Os autores também apresentam um conjunto de exemplos de produtos educacionais, 

como texto didático, texto de apoio aos professores, software dentre outros.  

                                                           
1
 Software livre de Matemática dinâmica e disponível para os seguintes sistemas operacionais, Windows, Mac 

Os X e Linux. Para fazer o download acesse o link: http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/ 
2
 Aqui estamos entendendo o compasso Euclidiano como sendo o compasso que podemos fixar uma abertura, 

consequentemente transferir medidas. 
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Entendemos que, ao utilizarmos a História da Matemática auxiliada pelas TIC – 

Tecnologia da Informação e Comunicação  podemos responder à seguinte crítica: o uso da 

História da Matemática em sala de aula toma bastante tempo. Por um lado, isso é algo que o 

professor já não dispõe suficiente para tratar de todos os conteúdos programáticos. Por outro 

lado, somos conscientes de que esse tempo minimizado não deve deixar a desejar a qualidade. 

Por isso, na presente proposta, optamos em fazer uso da Investigação Matemática
3
.  

Desse modo, esta dissertação busca, juntamente com o caderno de atividades da 

Geometria do Compasso, responder alguns questionamentos, tais como: De que forma seria 

possível abordarmos esta relação entre História da Matemática e Tecnologia na sala de 

aula de Matemática? A obra de Mascheroni ajuda a melhor compreender a própria 

Geometria Euclidiana e alguns conceitos da própria Matemática? 

Na tentativa de respondermos tais questionamentos, formulamos os seguintes 

objetivos: elaborar um caderno de atividades com construções geométricas da Geometria do 

Compasso, no qual apresentamos uma relação entre História da Matemática e Tecnologia e 

verificar como esta interação pode enriquecer o ensino da Geometria e da própria Matemática. 

No entanto, para que possamos alcançar tal objetivo, tivemos que subdividi-lo nos seguintes 

objetivos específicos. 

 Realizar um levantamento acerca das produções acadêmicas em que discutam a 

relação História da Matemática e Tecnologia em sala de aula de Matemática. 

 Realizar uma pesquisa histórica de caráter bibliográfico para localizarmos problemas 

e/ou episódios da História da Matemática que pudéssemos resolvê-lo com o auxílio 

das Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 Estudar o tópico escolhido (no caso a obra de Mascheroni). 

 Constituir um caderno de atividades para alunos da graduação da Licenciatura em 

Matemática, em que abordemos a relação entre História da Matemática e Tecnologia 

(GeoGebra). 

 Testar e aplicar o caderno de atividades com graduandos da Licenciatura em 

Matemática da UFRN. 

 Refinar o caderno de atividades para adequá-lo as necessidades dos Licenciando em 

Matemática, professores e demais interessados em estudar a Geometria do Compasso.  

 

                                                           
3
 Tomamos como suporte para Investigação Matemática a proposta apresentada por Ponte; Brocado; Oliveira 

(2005), que expõe as fases percorridas pelos alunos, a saber: exploração e formulação de questões; conjecturas; 

testes e reformulação; e justificação e avaliação. 
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Vejamos a seguir um relato do início desta pesquisa em que apresentamos como 

ocorreram os estudos para atingirmos os dois primeiros objetivos específicos, seguido por seu 

detalhamento para propiciar a compreensão dos caminhos trilhados e, por sua vez, alcançar 

cada objetivo mencionado. 

Conforme citado no início desta dissertação, iniciamos com uma pesquisa de trabalhos 

acadêmicos que apontavam o uso da História da Matemática com o auxílio de softwares, 

como por exemplo, artigos apresentados em eventos, teses ou dissertações, dentre outras 

fontes, a fim de que tivéssemos uma visão das pesquisas em Educação Matemática que 

discutissem esta temática. Com essa ação, tivemos o interesse em desenvolver uma pesquisa 

voltada a problemas na História da Matemática, em que fosse possível abordá-lo com 

softwares de Matemática.  

Contudo, com esse levantamento não identificamos um número significativo de 

produções nessa área. Embora, deparamo-nos com o material do minicurso “O problema de 

Apolônio: panorama histórico e sua resolução, utilizando um software geométrico”, oferecido 

no IX Seminário Nacional de História da Matemática, em que foi tratado do problema de 

Apolônio com o software GeoGebra, vimos que esta é uma área pouco abordada nas 

pesquisas em Educação Matemática. Com isso, notamos a sinalização e relevância em 

desenvolver uma proposta original e importante para melhoria do ensino da Matemática. 

Após a realização do levantamento, percebemos que, mesmo com o pequeno número 

de trabalhos nesta perspectiva, pudemos procurar na História da Matemática, problemas que 

permitiram ser transpostos para ambientes computacionais.  

Assim, demos início a uma nova pesquisa histórica de caráter bibliográfica, com o 

interesse de obter um problema ou uma problemática (ou sugestão) na qual fosse possível a 

utilização de softwares para auxiliar a resolvê-lo. Nessa busca, deparamo-nos com a 

Geometria do Compasso.   

Diante das buscas inicias, passamos a estudar a obra A Geometria do Compasso e a 

biografia do Mascheroni, a fim de compor o produto proposto e verificar suas possibilidades 

frente ao ensino.  

A seguir, detalharemos como ocorreram as investigações iniciais com intuito de 

obtermos uma visão minuciosa dos estudos teóricos realizados e, desse modo, construirmos 

base sólida que nos permita discutir a relação entre História da Matemática e Tecnologia na 

aula de Matemática. 
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1.1 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DOS TRABALHOS ACADÊMICOS  

 

Para realizarmos esta etapa da pesquisa, como já foi dito anteriormente, fizemos um 

levantamento dos trabalhos recém-publicados em eventos da área, bem como uma 

investigação, nos trabalhos acadêmicos nas categorias de dissertações e teses. Assim, além 

dos eventos listados a seguir, tal levantamento passou por uma busca nas seguintes fontes: 

banco de teses da CAPES
4
, BDTD

5
 e em alguns sites de programas de pós-graduação.  

Vale salientar que, no caso dos eventos, os trabalhos pesquisados se enquadram nas 

categorias de apresentações em eventos. Além disso, tanto estes quanto as dissertações e teses 

defendidas foram publicados no período de 2009 a 2012.  

A escolha desse recorte temporal deu-se devido à pesquisa ter se iniciado no segundo 

semestre de 2012. Entretanto, ao retrocedermos no tempo, não identificamos nos anos 

anteriores a 2009 produções acadêmicas as quais discutam a resolução de problemas da 

História da Matemática com suporte computacional para o ensino da Matemática. 

Os eventos mencionados de Educação Matemática são: IX Seminário Nacional de 

História da Matemática (IX SNHM), promovido pela Sociedade Brasileira de História da 

Matemática, realizado na Universidade Federal de Sergipe, em 2011; V Colóquio de História 

da Matemática e Tecnologia no Ensino da Matemática (HTEM 5), promovido pelo programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Matemática e Tecnologia (EDUMATEC), do Centro de 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco em Recife (UFPE) e pelo Grupo de 

Estudos em Novas Tecnologias Educativas (GENTE), em 2010 e a XIII Conferência 

Interamericana de Educação Matemática (XIII CIAEM), realizada na Universidade Federal de 

Pernambuco, em 2011. 

Conforme demonstração, a investigação dos trabalhos apresentados nos eventos 

citados consistiu na busca por artigos (apresentados como pôster, relato de experiência, 

comunicação oral ou minicurso) de Educação Matemática que apresentaram uma proposta de 

estudos e/ou de realização de atividades sobre o uso de software no ensino da Matemática, 

tendo como foco a resolução de problemas matemáticos históricos por meio de tecnologias. 

Para realização deste levantamento de dados a respeito do tema supracitado, foram designadas 

algumas subtemáticas para classificação dos artigos expostos, as quais consistem em: 

 

 

                                                           
4
 http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. 

5
 http://bdtd.ibict.br/. 
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1. O uso de software e História da Matemática no ensino da matemática; 

2. O uso de software no ensino da matemática sem abordagem histórica dos 

conteúdos explanados e 

3. O uso de outros recursos tecnológicos no ensino da matemática
6
. 

Explicaremos agora o que está sendo considerado em cada uma destas subtemáticas. A 

primeira, o uso de software e História da Matemática no ensino da matemática, é composta 

por trabalhos que tenham uma abordagem histórica de problemas matemáticos, fazendo uso 

de software para sua resolução. Na segunda temática, o uso de software no ensino da 

matemática sem abordagem histórica, estão os trabalhos de pesquisadores em Educação 

Matemática que apresentam o uso de softwares como um recurso para melhoria do ensino 

dessa disciplina. Na terceira subtemática, o uso de outros recursos tecnológicos no ensino da 

matemática, Está incluso os tipos de mídias tecnológicas para melhoria do ensino da 

Matemática. Ressaltamos ainda que, para a classificação, não apenas os trabalhos 

apresentados em eventos foram enquadrados dentro destas subtemáticas, mas também os 

trabalhos acadêmicos de modo que todos passaram por uma análise semelhante dentro destas 

mesmas classificações. 

Como resultado, obtemos que diante do cenário das pesquisas em Educação 

Matemática no Brasil o número de pesquisas que envolvem alguma relação entre História da 

Matemática e TIC é muito baixo (até 2009). Podemos verificar esse fato nas tabelas 

apresentadas a seguir, nas quais serão expostas partes dos resultados obtidos no referido 

levantamento, mediante a análise feita nos trabalhos apresentados em eventos na categoria de 

comunicação científica. Maiores detalhes dos resultados da referida pesquisa podem ser 

encontrados em Oliveira e Sousa (2012). 

No levantamento dos trabalhos apresentados no IX Seminário Nacional de História da 

Matemática na modalidade de comunicação científica, que envolvem software e História da 

Matemática, só foi identificada uma única comunicação que realizava uma abordagem 

histórica de problemas para serem resolvidos com a utilização de softwares. Tal comunicação 

é intitulada Discussão dos Métodos Arábicos para a Resolução da Cúbica com suporte 

computacional. Dentre os softwares apresentados por Alves (2011) na comunicação foram 

citados Geogebra, Cabri-geometre e o Maple, os quais são expostos como recurso para o 

ensino de resolução da cúbica. 

                                                           
6
Aqui estamos utilizando a expressão outros recursos tecnológicos, para indicarmos, por exemplo, videoaulas, 

sistemas online de interação entre professores e alunos, dentre outros. 
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Na tabela a seguir, podemos ver, em detalhes, a quantidade de comunicações 

científicas que foram apresentadas em cada subtemática durante o evento. 

 

Tabela 1 – Comunicações apresentadas no IX SNHM classificadas nas subtemáticas da pesquisa 

SUBTEMÁTICAS DOS TRABALHOS QUANTIDADE 

O uso de software e História da Matemática no ensino da 

Matemática 

1 

O uso de software no ensino da Matemática sem abordagem 

histórica dos conteúdos explanados 

2 

Demais recursos tecnológicos no ensino da Matemática 57 

Total  60 

Fonte: Anais do IX SNHM (Agosto, 2012) 

 

Ao final do levantamento dos trabalhos apresentados V Colóquio de História da 

Matemática e Tecnologia no Ensino da Matemática (HTEM 5) contabilizamos o total de 52 

comunicações apresentadas, sendo observado que apenas uma destas apresentadas envolve 

software e História da Matemática, 15 envolvem software e ensino da Matemática e 6 

envolvem tecnologias gerais no ensino de Matemática. Vejamos esses dados detalhados na 

tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Comunicações apresentadas no V HTEM classificadas nas subtemáticas da pesquisa 

SUBTEMÁTICA QUANTIDADE 

O uso de software e História da Matemática no ensino da 

Matemática 

1 

O uso de software no ensino da Matemática sem abordagem 

histórica dos conteúdos explanados 

15 

O uso de outros recursos tecnológicos no ensino da Matemática 6 

Outras áreas da Educação Matemática 30 

Total  52 

Fonte: Anais CD – ROOM do V HTEM (Agosto, 2012) 

 

Na XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática (XIII CIAEM) 

apresenta uma divisão em temáticas, sendo totalizadas 21 temáticas, dentro de cada temática 

os trabalhos foram divididos em comunicações, pôsteres e oficinas. Nas comunicações foi 

identificado apenas um trabalho que realiza uma abordagem histórica da Matemática aliada à 

utilização de software, no entanto o número de trabalhos que fazem uma abordagem sobre o 
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uso de software para o ensino da Matemática foram 27. Número ainda maior foi encontrado 

nos trabalhos que abordam o uso de tecnologias em geral para o ensino da Matemática, 

totalizando 53, como vemos a seguir: 

 

Tabela 3 – Comunicações apresentadas no CIAEM classificadas nas subtemáticas da pesquisa 

SUBTEMÁTICA QUANTIDADE 

O uso de software e História da Matemática no ensino da 

Matemática 

1 

O uso de software no ensino da Matemática sem abordagem 

histórica dos conteúdos explanados 

27 

Outros recursos tecnológicos no ensino da Matemática 53 

Comunicações científicas em outras áreas da Educação 

Matemática 

3 

Total  85 

Fonte: Anais CD – ROOM do CIAEM (Agosto, 2012) 

 

As tabelas anteriores ilustram parte dos resultados obtidos no levantamento de 

trabalhos apresentados em eventos da área da Educação Matemática e que nos permitiram 

fazer algumas das afirmações, a exemplo do fato de nossa pesquisa ser inovadora, ao propor 

trabalhar com a interação entre duas das tendências da Educação Matemática. 

Vale ainda ressaltar que o baixo índice de trabalhos que apontam para relação entre 

História da Matemática e TIC também se verificou em outras categorias, como minicurso, 

ressaltamos que só encontramos o material de um minicurso, no qual nos espelhamos, e que já 

foi citado (O problema de Apolônio: panorama histórico e sua resolução utilizando um 

software geométrico). 

 

1.2  A BUSCA POR FONTES HISTÓRICAS QUE PERMITAM RELACIONAR 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA COM TIC 

 

Como segunda etapa da pesquisa, a fim de atingir o nosso segundo objetivo específico, 

após a conclusão do levantamento e análise dos trabalhos acadêmicos, foi desenvolvida outra 

pesquisa bibliográfica voltada para identificar problemas e/ou episódios da História da 

Matemática para construção do material final desta pesquisa. Como resultado foi escolhido à 

obra A Geometria do Compasso, publicada em 1797, por Lorenzo Mascheroni. A escolha de 
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tal emergiu, pois, pretendíamos trabalhar com problemas de ordem geométrica, devido aos 

recursos tecnológicos que iremos adotar serem softwares de geometria dinâmica.  

Nesse caso, a escolha do software desta categoria incidiu em virtude da presença do 

mesmo nos laboratórios de informática da maioria das escolas públicas do estado do Rio 

Grande do Norte, assim como em alguns dos laboratórios de informática da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, e por ser gratuito. Além disso, não dispondo do software em 

todos os laboratórios de informática, existia a possibilidade da instalação do mesmo, tendo em 

vista, o fato já colocado de ser gratuito e de fácil acesso para instalação. Entretanto, o maior 

foco é o desenvolvimento das atividades com os alunos da Licenciatura em Matemática da 

UFRN a fim de prepará-los para o ingresso de suas atividades docentes nas escolas, com um 

maior nível de conhecimento acerca das possibilidades do uso do software de geometria 

dinâmica, aliado a História da Matemática, mas, sobretudo, da própria Geometria e 

Matemática. 

Durante a pesquisa, buscou-se abordar as relações existentes nas diferentes formas de 

resoluções de problemas da História da Matemática, utilizando a Álgebra e a Geometria, 

quando fosse conveniente esta interação. Além disso, procedemos com a pesquisa histórica de 

caráter bibliográfica a fim de elucidar aspectos e/ou episódios históricos e personagens do 

tópico selecionado, ou seja, Mascheroni (1750-1800) e sua problemática da Geometria do 

Compasso.  

Para isso, buscamos fontes que relatem tais situações que basicamente consistiram de 

livros de História da Matemática, como dos autores Boyer (1996), Eves (2004), Wussing 

(1998) dentre outros, assim como artigos publicados em revistas e/ou periódicos, bem como 

em trabalhos acadêmicos, como por exemplo, dissertações e teses. Foram nas leituras do Eves 

(2004) que encontramos uma pequena nota discutindo a Geometria do Compasso. Partindo 

desta discussão, buscamos por outras fontes, que pudessem enriquecer nosso estudo sobre A 

Geometria do Compasso, que nos permitiram obter os textos da primeira e segunda edição da 

obra (italiana e francesa). A primeira e a segunda edições italianas foram publicadas 

respectivamente em 1797 e 1901, as edições francesas foram publicadas respectivamente em 

1798 e 1828. Tais versões da obra foram obtidas mediante pesquisa na internet, no site 

https://archive.org/details/texts, pertencente a um projeto da Google de disponibilizar online 

obras antigas de domínio público, ou seja, que o livro em questão não esteja sujeito a direitos 

autorais. Atualmente, o site conta com mais de seis milhões de itens disponíveis ao público.  

Detalharemos sobre esta obra e Mascheroni no capítulo dois deste estudo, mas, 

adiantamos que, Mascheroni foi um matemático e poeta italiano do século XVIII que nos 
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deixou algumas obras matemáticas, dentre elas, A Geometria do Compasso em que são 

apresentados problemas de construções geométricas realizadas apenas com o instrumento 

compasso Euclidiano. Tal obra é composta por doze livros, sendo o primeiro uma revisão de 

proposições, lemas, teoremas dentre outros conceitos geométricos presentes em Os Elementos 

de Euclides. No segundo livro, são expostos problemas relacionados à divisão de 

circunferências e arco de círculo. O terceiro livro aborda problemas referentes à divisão e 

multiplicação de segmentos de reta, o quarto livro trata da adição e subtração de distâncias e 

de situações de retas paralelas e perpendiculares. No quinto livro são discutidos problemas 

referentes à distâncias proporcionais, o sexto livro trata de problemas sobre raízes de números 

racionais, no sétimo livro são apresentados problemas referentes à interseção de retas com 

arcos de círculos e entre circunferências, o oitavo livro traz problemas de construção, 

multiplicação e divisão de ângulos e linhas (razões) trigonométricas, o nono livro aborda a 

construção de figuras semelhantes e polígonos regulares, o décimo livro traz uma discussão 

de problemas envolvendo centros de círculos e polígonos regulares, no décimo primeiro livro 

são expostos problemas retirados de outros autores que suas soluções podem ser realizadas 

com construções utilizando apenas o compasso e por fim no décimo segundo livro é exposto 

uma coleção de problemas que são resolvidos por aproximação, pois é necessário incluir a 

régua na realização das construções. 

Diante dos recursos que tínhamos e dos ideais de estudar uma relação entre a História 

da Matemática e Tecnologia, tivemos que nos dedicar a estudos teóricos acerca do uso 

didático pedagógico da História da Matemática, bem como da inserção das TIC nas aulas de 

Matemática. Tais estudos nortearam quanto ao trabalho simultâneo com duas das tendências 

da Educação Matemática. Com isso, apresento na sequência um pouco do que é mostrado na 

literatura, quando se refere à História da Matemática, bem como, as TIC. Ao realizar leituras 

nestas áreas em paralelo com o estudo da obra, notamos que seria necessário acrescentarmos 

leituras referentes à Investigação Matemática, devido à natureza dos problemas presentes na 

obra. Entendemos que o trabalho investigativo durante a realização das atividades do caderno, 

proporcionaria aos discentes uma melhor aprendizagem da Geometria do Compasso e uma 

revisão de conceitos da própria Geometria Euclidiana Plana e da Matemática. 
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1.3 O USO DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E DAS TIC EM EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

Para prosseguirmos com este estudo, faremos um passeio pelo referencial teórico que 

o embasa. Iniciaremos mostrando algumas reflexões a respeito do uso pedagógico da História 

da Matemática, expondo e discutindo sobre a literatura que nos orientou a caminharmos por 

tal área. Segue-se a este, discussões sobre a utilização das TIC em sala de aula. Por fim, 

nossos estudos trazem uma discussão a respeito da investigação nas aulas de Matemática. 

Vejamos alguns pesquisadores em História da Matemática que discutem seu uso 

pedagógico e quais são as orientações presentes em seus escritos, a saber, Mendes, Fossa e 

Valdés (2006), Mendes (2006, 2009a e 2009b), Miguel e Miorim (2008), Miguel (1993), 

Fauvel e Maanen (2002), Gutierre (2008) e Sousa (2012), dentre outros. Observemos no 

decorrer desta proposta que, para tais estudiosos, a História da Matemática consiste num rico 

instrumento de apoio para o ensino. Segundo Miguel e Miorim (2008), por exemplo, a 

história pode atuar como um elemento que venha a proporcionar uma aprendizagem 

significativa aos alunos, fornecendo métodos aos professores, de modo a levar os discentes a 

uma compreensão da Matemática escolar de uma forma atrativa, com base em alguns 

episódios ou problemas matemáticos históricos que venham a ser trabalhados em aulas. Estes 

autores trazem uma lista de argumentos de ordem epistemológica, para mostrar as 

potencialidades do trabalho com a história no ensino da Matemática, como por exemplo, 

podemos citar os segmentos. 

 

 fonte de seleção e constituição de sequências adequadas de tópico de 

ensino; 

 [...] 

 fonte de seleção de objetos adequados para o ensino-aprendizagem da 

Matemática escolar; 

 fonte de seleção de tópicos, problemas ou episódios considerados 

motivadores da aprendizagem da matemática escolar
7
; 

 fonte de busca de compreensão e de significados para o ensino-

aprendizagem da matemática escolar na atualidade. [...] (MIGUEL; 

MIORIM, 2008, p. 61, grifo nosso). 

 

Miguel e Miorim (2008, p. 62), também trazem alguns outros argumentos de natureza 

ética, conforme seguem. 

 

                                                           
7
 Este argumento consiste no principal norteador de nossos estudos. 
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 [...] fonte para compreensão da natureza e das características distintivas 

e específicas do pensamento matemático em relação a outros tipos de 

conhecimento; 

 fonte que possibilita a desmistificação da matemática e a desalienação 

do seu ensino; [...] 

 fonte que possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico, de uma 

qualificação do cidadão e de uma tomada de consciência e de avaliação 

de diferentes usos da Matemática. [...] 

 

Tomaremos como elemento norteador, o tópico grifado na primeira das citações 

anteriores, no que diz respeito aos estudos sobre a utilização da História da Matemática. Em 

conjunto com os demais argumentos, se tornarão o suporte teórico que usaremos nesta 

pesquisa em união ainda com os argumentos favoráveis
8
 ao uso de recursos tecnológicos a 

fim de que possamos potencializar a aprendizagem de conteúdo e/ou conceitos matemáticos 

abordados em sala de aula, através de um tratamento histórico da Matemática aliada ao uso do 

software GeoGebra. Particularmente, nesta dissertação faremos uso da História da Geometria 

do Compasso apresentado-a com GeoGebra e com o intuito de melhor compreendê-la 

juntamente com a própria Geometria e Matemática. 

No entanto, Miguel e Miorim (2008) apresentam alguns outros argumentos que são 

contrários ao uso da História da Matemática, fazendo algumas afirmativas sobre a História da 

Matemática, como por exemplo: o professor perderá muito tempo da aula, tendo assim 

prejuízo no referente à quantidade de conteúdos a serem ministrados. “A exemplo, Grattan-

Guinness (1973, p. 445) na obra Not from nowhere: history and philosophy behind 

mathematical education e Byers (1982) na obra Why study the history of mathematics?”, 

(Apud MIGUEL; MIORIM 2008, p. 63) se posicionam questionando o uso da história, 

chamando a atenção para possíveis erros que possam ocorrer quando não feito um uso 

adequado da História da Matemática. Além disso, ressaltam os cuidados que devemos ter ao 

trabalhar com a história como um recurso pedagógico e colocam ainda que, 

 

O segundo argumento [...], afirma que a natureza da literatura histórica 

disponível a torna particularmente imprópria à utilização didática. Isso 

porque é uma característica específica das publicações matemáticas destacar 

unicamente os resultados dos matemáticos e ocultar a sua forma de 

produção. Devido a isso, aquilo que poderia ter alguma importância 

pedagógica – isto é, os métodos extralógicos subjacentes aos processos de 

descoberta – estariam irremediavelmente perdidos, e a reconstituição deles 

constituiria um empreendimento extremamente complexo mesmo para um 

historiador profissional. Quem nos chama a atenção para esse fato é também 

(BYERS, 1982, p. 62 apud MIGUEL; MIORIM, 2008, p.63). 

 

                                                           
8
 Sobre os argumentos favoráveis ao uso de recursos tecnológicos, deteremo-nos com mais detalhes no decorrer 

deste texto. 
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Contudo, Miguel e Miorim (2008) rebatem tal questionamento de uso da história 

afirmando que, mesmo havendo uma redução no conteúdo, teremos um ganho significativo na 

qualidade da aprendizagem. Assim, com esse ganho de qualidade os estudantes poderão vir a 

desenvolver um ritmo de aprendizagem superior ao que já tinham, pois já estarão tendo um 

domínio dos níveis anteriores estudados. Além disso, nesta dissertação tentamos suprir tal 

deficiência da história com a inserção das TIC, à medida que propomos a realização das 

construções com o software, pois o tempo economizado com a realização da construção no 

GeoGebra permite aos alunos se deterem as reflexões e investigações das propriedades 

geométricas de cada construção.  

Segundo Mendes (2009b), a História da Matemática pode entrar em sala de aula para 

fortalecer os conhecimentos matemáticos do professor, servindo também de auxílio para 

responder a questionamentos acerca da utilidade e validade da Matemática. Para que isto seja 

possível Mendes (2009b, p. 5) coloca que “[...] é necessário conhecer e entender a matemática 

como uma criação humana [...]” de modo que possamos ver uma maior ligação da Matemática 

acadêmica com a Matemática presente no cotidiano dos discentes. 

 

É necessário, no entanto, que essas atividades matemáticas, quando levadas a 

sala de aula, estabeleçam uma integração entre os aspectos cotidiano, escolar 

e científico do conhecimento matemático, considerando que o 

desenvolvimento histórico da matemática apresentam características que 

suscitam o processo de transformação dos componentes intuitivo, 

algorítmico e formal desse conhecimento no decorrer da sua história. [...] 

(MENDES, 2009b, p. 6). 

 

Ainda versando sobre as origens dos conhecimentos científicos da Matemática 

evidenciamos em Mendes, Fossa e Valdés (2006) que a Matemática escolar pode e deve ser 

recheada com seus elementos históricos, vindo a suprir as lacunas deixadas por um ensino que 

apenas apresenta essa área do conhecimento por si só, sem que possa existir uma interação 

com as demais áreas do conhecimento científico, já que é papel da escola mostrar a 

matemática que os discentes se depararão em seu cotidiano, bem como a matemática 

científica. É com este enfoque, que estamos propondo trabalhar com a formação inicial dos 

graduandos de Licenciatura em Matemática, permitindo-lhes ter uma formação adequada as 

possíveis situações presentes nas atividades escolares.  

Os autores citados anteriormente destacam que a História da Matemática possibilita: 
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 Enfatizar a forma peculiar de aparecimento das ideias em matemática; 

 Demarcar temporalmente e espacialmente as grandes ideias, problemas, 

junto com sua motivação, os seus precedentes e 

 Assinalar os problemas abertos. (MENDES; FOSSA; VALDÉS, 2006, 

p. 19). 

 

Podemos perceber, nestas palavras, que Mendes, Fossa e Valdés (2006) tratam a 

História da Matemática como um elemento unificador para o ensino da Matemática e, que, o 

enfoque histórico consiste numa proposta em que os alunos descubram a origem dos 

conceitos e métodos que lhes serão apresentados em sala de aula. Como ressaltam Fauvel e 

Maanen (2002) ao tratar da tarefa da história como incumbida de mostrar como os problemas 

surgem, evidenciando as condições e motivações do contexto sociocultural em que os 

problemas emergem e quais influências estes trazem para o conhecimento científico da 

Matemática.  

Estes mesmos, Fauvel e Maanen (2002), trazem também que, ao se tratar de estudos 

da História da Matemática, temos algumas dificuldades que devemos estar atentos, uma delas 

é por haver diferentes tipos de história, isto porque há diferentes situações e interpretações 

sobre o passado. Algumas destas dificuldades são apresentadas em: 

 

[…] Há dificuldades de compreensão de línguas arcaicas, termos técnicos 

contemporâneos e os códigos especiais dentro das fontes disponíveis, então 

qualquer que seja a interpretação ela deve ser feita de maneira cautelosa e 

consciente, já que muitos conceitos podem trazer consigo um conjunto de 

suposições infundadas.
9
 […] (FAUVEL; MAANEN, 2002, p. 41, tradução 

nossa). 

 

Embora haja algumas dificuldades como as apresentadas, podemos ver que existem 

vários pesquisadores que se detém a trabalhar com a História da Matemática, a fim de 

produzir material não apenas voltado para o ensino, como também para o conhecimento 

histórico, o qual pode ser utilizado por professores e pesquisadores em Educação Matemática, 

para que tenhamos um maior respaldo da história para o ensino. 

Em Mendes (2006), são apresentadas discussões sobre o uso da História da 

Matemática como um recurso pedagógico, por exemplo. Em sua obra Matemática e 

Investigação em Sala de Aula: tecendo redes cognitivas na aprendizagem, o referido autor faz 

uma descrição sobre como devemos proceder para utilizarmos problemas e/ou episódios da 

História da Matemática em sala de aula de forma consciente e eficiente.  

Nesse sentido, o autor afirma que: 

                                                           
9
 There are difficulties of understanding archaic languages, contemporary technical terms, and the special 

'codes' within the available sources, so that any interpretation is cautious and aware that many concepts may 

carry with them a collection of unsubstantiated assumptions. 
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[...] as atividades históricas devem ser elaboradas de modo a imprimir maior 

significação à matemática escolar, pois o conhecimento histórico pode estar 

implícito nos problemas suscitados na atividade, ou explícitos nos textos 

históricos resgatados de fontes primárias [...]. (MENDES, 2006, p.56). 

 

Versando ainda sobre o uso da História da Matemática como um recurso pedagógico, 

Mendes (2009a), em sua obra Investigação Histórica no Ensino da Matemática, traz uma 

série de atividades em que o percurso histórico de construção do conceito é utilizado como 

suporte para que os alunos possam partir de uma situação histórica e edifique cognitivamente 

os conceitos matemáticos, chegando assim a uma aprendizagem que possua alto grau de 

significação.  

Diante disso, Mendes (2009b, p.79) expõe algumas orientações como as seguintes: 

 

Neste sentido, argumento favoravelmente que algumas formas de usar 

pedagogicamente a história nas aulas de matemática são viáveis para 

elaborar e executar algumas introduções históricas aos conceitos que se 

apresentam como novidade para os alunos, visando estimulá-los para o 

entendimento de problemas históricos nos quais esses conceitos a serem 

apresentados poderão constituir-se em respostas para tal. 

 

Ainda sobre essas considerações, Mendes (2009b) apresenta críticas aos livros 

didáticos que estão presentes nas escolas e em salas de aulas de Matemática, pois estes não 

trazem apoio ao professor para que possa desenvolver atividades com base na História da 

Matemática, todavia alguns possuem em seu corpo um pouco de história, porém está presente 

apenas como pequenos trechos de informações sobre episódios e/ou personagens da 

matemática. Estas críticas ficam percebíveis em suas palavras quando lemos o trecho: 

 

Embora esses livros incluam, muitas vezes, certas informações históricas, 

tais informações geralmente falam sobre figuras históricas e acontecimentos 

que se constituem em algo meramente sem importância para a aquisição 

(geração/construção) do conhecimento matemático pelo estudante. 

(MENDES, 2009b, p.76). 

 

Veremos a seguir uma discussão a respeito das funções didático pedagógicas da 

História da Matemática que são apresentadas e defendidas por Miguel (1993) e podemos ver 

uma discussão um pouco mais recente na obra de Gutierre (2011). 

Miguel (1993), quando passa a discutir sobre o uso da História da Matemática como 

uma fonte de motivação, apresenta um conjunto de outros autores que argumentam a favor da 

utilização da História da Matemática como um elemento motivador. Entretanto, Miguel 

(1993) na mesma obra alerta para o fato de que a história não é a salvadora da Educação 

Matemática, como tinha evidenciado em alguns textos norte-americanos que trazem um 
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otimismo ingênuo acerca da utilização da História da Matemática. Miguel (1993) põe esta 

forma de uso da História da Matemática como sendo uma das funções pedagógicas e chama 

de A História como fonte de motivação.  

No entanto, Miguel (1993) apresenta dúvidas quanto à utilização da história como 

fonte de motivação, expondo dois argumentos, nos quais o primeiro trata do ensino da história 

e experiências dos professores quanto à motivação de seus alunos, pois se a história por si só é 

fonte motivadora, os professores de história em geral deveriam obter êxito quanto à 

motivação de seus alunos. No segundo argumento, Miguel (1993) mostra um caráter mais 

técnico e de teor psicológico motivacional, pois ele expõe detalhadamente que elementos que 

interessam e/ou motivam um indivíduo não necessariamente será elementos de motivação 

para outros indivíduos, pois para haver a motivação é necessário que haja um maior interesse 

interno do indivíduo com o referido objeto, assim sendo podemos perceber que a motivação 

não tem um caráter universal. 

Uma segunda função didático-pedagógica do uso da História da Matemática é também 

apresentada por Miguel (1993), que diz respeito ao uso da História da Matemática como uma 

fonte metodológica para abordagem de conteúdos matemáticos e segundo Gutierre (2011, p. 

24-25): 

[...] um exame detalhado da História da Matemática pode revelar diferentes 

métodos para resolver um mesmo tipo de problema, o que, sem dúvida, tem 

um grande valor pedagógico. Além de ajudar o aluno a compreender 

diversas faces de um mesmo problema, permitirá que compreenda o que há 

de comum nas diversas soluções. 

 

Como posto, a História da Matemática pode permitir uma maior e melhor 

compreensão de soluções de determinados problemas. Seguindo esta mesma linha de 

raciocínio, Miguel (1993) aponta a terceira função da História da Matemática, que se remete à 

significação, sendo a história versada como um instrumento que pode promover a 

aprendizagem significativa e compreensiva da Matemática, no entanto, segundo Gutierre 

(2011, p. 26) “O professor deve procurar desenvolver o ensino da Matemática compreensivo 

para o aluno, por meio de, por exemplo, atividades estruturadas que envolvam a História da 

Matemática”.  

Além dos argumentos mencionados anteriormente, podemos citar algumas das 

atribuições favoráveis ao uso da História da Matemática em sala de aula, que são apresentadas 

por Fauvel e Maanen (2002), na obra History in Mathematics Education, quando passam a 

discutir os porquês da história ser integrada na Educação Matemática.  

Para tanto, apresentam um conjunto com cinco argumentos: 
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a) a aprendizagem da matemática; 

b) o desenvolvimento dos pontos de vista sobre a natureza da matemática e 

da atividade matemática; 

c) o fundo didático dos professores e seu repertório pedagógico; 

d) a predisposição afetiva para a matemática e  

e) a valorização da matemática como um empreendimento cultural-

humano. (FAUVEL; MAANEN, 2002, p. 203, tradução nossa)
10

. 

 

Nesses argumentos podemos ver que a História da Matemática é apresentada como 

uma fonte de recursos didáticos pedagógicos para os professores, possibilitando visões do 

desenvolvimento da Matemática e como podemos trabalhar com atividades que tragam a 

História da Matemática para sala de aula, tendo em sua essência aspectos culturais e humanos 

das formas com que a Matemática é construída no decorrer da evolução da humanidade. 

Mediante as exposições dos defensores do uso da História da Matemática para o 

ensino, bem como, cientes dos que não apresentam parecer favorável ao seu uso como um 

recurso metodológico auxiliador no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, 

estamos propondo uma aliança da utilização de episódios da História da Matemática, tomando 

como fonte a Geometria do Compasso de Mascheroni (1797), obra em que trabalhamos com a 

interação entre as soluções historicamente apresentadas na obra, por meio da interação com 

software GeoGebra, tendo em vista que credita-se também nas potencialidades pedagógicas 

das TIC
11

.  

Para mostrar a importância do trabalho com as TIC, tomamos como referência Borba e 

Penteado (2007), Lopes (2010) e Borba (2010) os quais argumentam que a inserção da 

informática nas escolas pode formar um ambiente/situação em que os computadores e seus 

recursos construam um arcabouço, a fim de facilitar e aprimorar o ensino-aprendizagem da 

matemática. 

Portanto, a inserção de recursos tecnológicos ao ensino da Matemática também 

consiste de um tema bastante discutido na Educação Matemática. De fato, no Brasil há uma 

variedade de trabalhos que se propõem a utilização de tais recursos, como uma fonte para 

melhoria na qualidade do ensino da Matemática. Nessa ótica, estes recursos são indicados 

para serem utilizados tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, como 

defendem Borba e Penteado (2007). 

                                                           
10

 a) the learning of mathematics; b) the development of views on the nature of mathematics and mathematical 

activity; c) the didactical background of teachers and their pedagogical repertoire; d) the affective 

predisposition towards mathematics; and e) the appreciation of mathematics of mathematics as a cultural-

human endeavour.  
11

 Tecnologia da informação e comunicação, a exemplo de quadro, giz, DVD, computador, vídeo, softwares, dos 

quais destacamos o último para nosso uso.  
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Frente às possibilidades das TIC e as considerações anteriores, em nossa pesquisa 

utilizamos apenas o software de geometria dinâmica GeoGebra, pois como já foi mencionado, 

trata-se de um software gratuito, disponível nos laboratórios das escolas e da universidade. 

Além disso, é um software que possui uma ferramenta equivalente a utilizada por Mascheroni 

em suas construções, a saber, o compasso, existindo ainda o dinamismo do software, 

possibilitando a manipulação das construções para fazer algumas verificações, tais como 

averiguar se as circunferências estão realmente divididas em partes iguais ou se os segmentos 

têm o mesmo tamanho, sem a necessidade de utilização da régua. O trabalho com o 

dinamismo do software é defendido por Lopes (2010), quando mostra as contribuições que 

esta traz ao afirmar que: 

 

Os softwares de Geometria Dinâmica têm como característica principal o 

movimento de objetos na tela. Possibilitando fazer investigações, 

descobertas, confirmar resultados, fazer simulações, e permitem levantar 

questões relacionadas com a sua aplicação prática. (LOPES, 2010, p. 37). 

 

Com os recursos do software GeoGebra, os alunos podem realizar as construções 

feitas na obra de Mascheroni, de uma forma mais simplificada, pois com um número menor 

de construções é possível realizar as mesmas análises feitas por Mascheroni e ir mais além, 

pois podemos visualizá-las melhor e perceber que as características inicias das construções se 

mantêm, obedecendo as propriedades da Geometria Euclidiana, mesmo quando as 

movimentamos. Por exemplo, na atividade três do primeiro bloco, (ver caderno de atividades 

no apêndice D) o dinamismo do GeoGebra nos permite realizar um número menor de 

construções de circunferências para que possamos obter os pontos indicados pelo autor, pois a 

dinâmica do software nos propicia fazer as investigações que nos darão os mesmos resultados 

que foram evidenciados por Mascheroni e, assim, possamos fazer as verificações das 

propriedades discutidas, por exemplo, paralelismo e congruência de triângulos.  

Segundo Borba e Penteado (2007), a introdução da informática na escola pode 

constituir a solução para alguns dos problemas enfrentados pela Educação Matemática, porém 

deve-se ter atenção e cuidado com esta iniciativa, pois, dependendo da forma que está sendo 

introduzida a utilização de recursos computacionais, estes podem se tornar um problema para 

os professores e alunos. Um ponto abordado por estes autores é que devemos ter bastante 

cuidado ao fazer uso pedagógico da informática para que os alunos não se tornem submissos 

às máquinas e sejam simples digitadores de comandos, mas que possam interagir com o 

mundo da informática e desenvolvam suas habilidades de raciocínios matemáticos, ou seja, 

que os computadores não estejam pensando pelos alunos, mas que estes produzam seu próprio 
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pensamento, para isto usamos a Investigação Matemática e não somente a reprodução das 

construções de Mascheroni nas atividades. 

Conforme Borba (2010), ao trabalharmos em ambientes computacionais podemos 

condicionar as ações, quando desejamos resolver uma atividade ou mesmo um problema 

matemático. Tais fatos contribuem para que os discentes possam ter um retorno da construção 

realizada no software. Esse retorno pode ser simplesmente visual com o movimento de 

arrastar, que são permitidos na tela do computador.  

Com respeito a esse fato, Borba (2010) apresenta que: 

 

Os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o componente visual 

da matemática atribuindo um papel importante à visualização na educação 

matemática, pois ela alcança uma nova dimensão se for considerado o 

ambiente de aprendizagem com computadores como um particular coletivo 

pensante [...] (BORBA, 2010, p. 03, grifo do autor). 

 

O referido autor também chama atenção para o trabalho coletivo que o software 

proporciona, pois a interação entre docentes, discentes, software e os conteúdos matemáticos 

interagem entre si, possibilitando um pensar grupal.  

Pereira (2012) quando vai discutir o uso das TIC na Educação Matemática, faz 

algumas reflexões sobre a influência dessas TIC na relação professor aluno, quando mostra 

que:  

O envolvimento com as TIC demandam uma relação professor-aluno 

marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração. Configura-se 

uma visão do professor, deixando de se considerar um profissional pronto e 

passando a acreditar em uma formação permanente ao longo de sua vida 

profissional. (PEREIRA, 2012, p. 23). 

 

Com isso podemos ver que o trabalho com as TIC propiciam uma relação mais 

próxima entre professor aluno, permitindo ao docente ter uma visão mais ampla das 

potencialidades e dificuldades dos discentes, bem como, mostrando quais caminhos poderão 

ser seguidos para suprir suas necessidades.  

Pereira (2012) também apresenta uma discussão quanto à utilização do software 

GeoGebra para resolver atividades e tarefas de geometria para o ensino fundamental e médio, 

na qual refletiu sobre o ensino de Geometria e a utilização de softwares de geometria 

dinâmica, fazendo os seguintes apontamentos: 

 

Entende-se que as atividades geométricas podem estimular reflexões e 

questionamentos matemáticos, todo o caminhar e trabalho exploratório 

conduzido durante uma atividade geométrica está permeado por situações 

que contribuem para a constituição de um trabalho investigativo também em 

atividades matemáticas. (PEREIRA, 2012, p. 27). 
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As manipulações propiciadas pela dinâmica do software GeoGebra permitem aos 

alunos realizarem investigações matemáticas das propriedades apresentadas nas construções 

e, com isso, os alunos passarão a produzir conjecturas as quais poderiam ser testadas para 

serem validadas ou refutadas. 

Ao refletirmos sobre a História da Matemática e as TIC, apontamos as possíveis 

maneiras de trabalharmos com essas tendências em conjunto, além de apontarmos 

dificuldades, os argumentos favoráveis e contrários a cada uma delas. Assim propomos nesta 

dissertação o uso das TIC aliado à História da Matemática, especialmente pelo fato de que os 

recursos tecnológicos permitem ao professor não perder várias aulas para que possa tratar de 

um tema histórico de um conteúdo, permitindo aos seus alunos uma aprendizagem 

significativa através de investigações.  

Em nosso caderno de atividades da Geometria do Compasso, fazemos relações entre 

as TIC e a História da Matemática quando realizamos questionamentos aos discentes, pedindo 

para que investiguem com o software as construções realizadas comparando-as com a solução 

apresentada por Mascheroni.  

Conforme mencionado, Mascheroni buscava, em sua obra, realizar construções 

geométricas que tivessem o máximo rigor e precisão. Em nossos estudos, trazemos o trabalho 

com o GeoGebra para que tenhamos as mesmas garantias de precisão a qual é dependente 

apenas da capacidade que o software tem de nos fornecer traços precisos e aberturas de arcos 

de compasso precisas e fixas, o que tinha que ser garantido por Mascheroni ao usar vários 

instrumentos diferentes, um com cada abertura de compasso fixa, e não o mesmo abrindo 

várias vezes. 

Nesse momento, sentimos a necessidade de tratamos da Investigação Matemática, 

Assim, realizamos novos estudos para vermos como se dá o trabalho com a Investigação 

Matemática em sala de aula, e trazemos em seguida um pouco dos argumentos que nos 

propiciam abordar nesta dissertação. 

 

1.4 A INVESTIGAÇÃO NA AULA DE MATEMÁTICA 

 

Para abordarmos a Investigação Matemática em sala de aula, tomamos como 

principais fontes Mendes, Fossa e Valdez (2006), Mendes (2009b) e Ponte, Brocardo e 

Oliveira (2005). Nestas obras, são discutidas ações e relações que devem estar presentes no 

âmbito de pesquisas que envolvam História da Matemática, o uso de tecnologias, problemas 
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de investigação em sala de aula, dentre outras atividades investigativas que possam ser 

realizadas nas aulas de Matemática. 

Para promovermos esta produção, nos respaldaremos no processo da Investigação 

Matemática proposto por Ponte, Brocardo e Oliveira (2005, p. 13) como sendo a descoberta 

de “[...] relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando 

identificar as respectivas propriedades [...]”. Logo, para que venhamos a desenvolver uma 

Investigação Matemática teremos que vivenciar quatro momentos tidos como principais 

durante sua realização. Estes momentos se figuram do seguinte modo: 

 

[...] O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração 

preliminar e a formulação de questões. O segundo momento refere-se ao 

processo de formulação de conjeturas. O terceiro inclui a realização de testes 

e o eventual refinamento das conjecturas. E, finalmente, o último diz 

respeito à argumentação e avaliação do trabalho realizado. [...] (PONTE; 

BROCARDO; OLIVEIRA, 2005, p. 20). 

 

Em seguida, os autores trazem um quadro para ilustrar os momentos citados 

anteriormente, conforme segue: 

 

QUADRO 1 – Momentos na realização de uma investigação 

Exploração e 

formulação de 

questões 

 Reconhecer uma situação problemática  

 Explorar a situação problemática  

 Formular questões 

Conjecturas 

 Organizar dados 

 Formular conjecturas (e fazer afirmações sobre uma 

conjectura) 

Testes e reformulação 
 Realizar testes 

 Refinar uma conjectura  

Justificação e 

avaliação 

 Justificar uma conjectura  

 Avaliar o raciocínio ou o resultado do raciocínio 

Fonte: Ponte, Brocardo e Oliveira (2005, p. 21) 

 

Mediante o quadro exposto, vale salientar que este explica como estão constituídas as 

etapas da Investigação Matemática que serão esclarecidas mais a diante, servindo assim de 

suporte para que possamos desenvolver as atividades de investigação acerca do tema tratado, 

sobretudo ao elaborarmos atividades históricas com o GeoGebra. Porém, existem situações de 

pesquisas em que os momentos citados, no quadro anterior, podem não ocorrer na ordem 
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apresentada, por exemplo, no mesmo instante em que os discentes podem formular questões e 

conjecturas, do mesmo modo que ao testarmos uma, podemos formular a outra. 

Lopes (2010), quando discute a Investigação Matemática destaca o fato de que, em 

alguns momentos, ela se confunde com a resolução de problemas e apresenta suas diferenças, 

como se segue: 

Numa abordagem centrada na resolução de problemas, o professor propõe o 

problema, enquanto o aluno tem a tarefa de encontrar um caminho que lhe 

permita chegar à solução. Numa abordagem pedagógica investigativa, o 

professor pode escolher a situação de partida ou concordar com a escolha do 

aluno, mas cabe ao aluno formular as questões e definir quais serão seus 

problemas dentro da situação proposta. (LOPES, 2010, p. 45). 

 

Esse autor retrata a forma com que pretendemos trabalhar com a Investigação 

Matemática, pois estaremos interagindo com os alunos para suprir suas necessidades quando 

forem necessárias. 

Mediante o apresentado, referente à Investigação Matemática, vale salientar que em 

nosso caderno de atividades da Geometria do Compasso, os discentes são levados a realizar 

investigações, durante o processo de realização das construções, ao final de algumas 

construções e por meio da socialização dos resultados obtidos, com os colegas, bem como 

com debates para discutirem os caminhos e meios utilizados para verificarem a veracidades de 

suas construções. As etapas de investigação descritas no Quadro 1, são estruturadas nas 

atividades da seguinte forma: as duas primeiras ocorrem durante a realização das construções, 

ao realizarem os procedimentos. Com isso, esperamos que os discentes façam suas primeiras 

indagações, sobre o modo como a construção foi estruturada. Todavia para as duas etapas 

finais os discentes são induzidos, a manipularem e verificarem suas hipóteses acerca da 

construção, pois após terem feito a construção com o software passam aos momentos de 

reflexão na qual pedimos para que respondam questionamentos acerca da veracidade da 

construção e de que maneiras podemos utilizar o GeoGebra para tais verificações. 

Frente à apresentação do trabalho proposto aliada aos objetivos, 

procedimentos/metodologia e referencial segue-se o aprofundamento da parte histórica, ou 

seja, abordagem da obra e seu autor. A obra A Geometria do Compasso e o Mascheroni. Além 

disso, destaca-se as demais produções matemáticas e literárias de Mascgeroni.  
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2 MASCHERONI E SUA PROBLEMÁTICA 

 

Com o intuito de apresentar uma abordagem da Geometria esquecida e/ou 

desconhecida por muitos estudantes e professores de Matemática, usaremos um resgate que 

consiste em um estudo histórico bibliográfico da obra, La Geometria del Compasso – A 

Geometria  do Compasso – criada  pelo matemático e poeta Lorenzo Mascheroni (1750 – 

1800), resgatando a Matemática por ele utilizada. Assim, apresentaremos a biografia deste 

matemático, usando como fonte as notas bibliográficas presentes na segunda edição de sua 

obra, publicada em 1901 (DELL’OMO, 1901) e tentando encontrar elementos que o tenham 

proporcionado realizar tamanha e fantástica descoberta
12

, dentro da Geometria Euclidiana 

Plana. Além disso, ao analisar o conteúdo da obra espera-se uma melhor compreensão de suas 

ideias, juntamente com a Matemática nela envolvida a fim de criar atividades que explorem 

tais aspectos, estimulando discentes e docentes da Matemática a resgatarem a Geometria do 

Compasso. 

 

2.1 NOTAS BIOGRÁFICAS DE LORENZO MASCHERONI 

 

Neste momento, passaremos para uma apresentação de um matemático e poeta italiano 

que se tornou conhecido como Lorenzo Mascheroni (ver Imagem 1), e cujo nome completo é 

Lorenzo Mascheroni Dell’Omo. O mesmo nasceu em Castagneta perto de Bérgamo (ver Mapa 

1) em 13 de Maio de 1750, filho de Maria Ceribelli e Paolo Mascheroni dell’Omo, estes eram 

um jovem casal de fazendeiros bem sucedidos. Contudo Mascheroni, não foi educado para 

torna-se um fazendeiro, seus pais o encaminharam para a escola de seminário de Bérgamo, na 

qual permaneceu até os seus 18 anos de idade em um regime de estudos que o levou a ser 

ordenado sacerdote, ainda jovem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 O matemático citado realizou a descoberta de que toda construção euclidiana, na medida em que os elementos 

dados e procurados são pontos, pode ser efetuada com o compasso euclidiano, ou seja, o compasso de abertura 

fixa, também chamado de compasso enferrujado apenas. 
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Imagem 1 – Lorenzo Mascheroni  

 
Fonte: Eves (2004) 

 

Diante do material que dispomos para análise, não temos fonte que nos afirme quais os 

reais motivos que influenciaram Mascheroni a seguir a carreira do sacerdócio, entretanto 

como afirmado anteriormente, todos seus estudos ocorreram no seminário de Bérgamo, fato 

que nos leva indiciar que a vivência dentro do seminário foi de grande influência para tal 

escolha, já que seu regime de estudo era de internato, passando assim períodos mais longos no 

seminário do que com sua família.  

A região de Castagneta, onde Mascheroni nasceu, era um vilarejo que pertencia à 

cidade de Bérgamo. Em meados do século XVIII, a principal atividade econômica desta 

região baseava-se em atividades agrárias. Nessa época, tínhamos que o renascimento artístico 

e científico estava dando passos em rumo às mudanças sociais que contribuíram para 

unificação das cidades estados, as quais compunham a península itálica. Com essas 

ocorrências, o cenário político não muito estável, no entanto agradável para os que viviam no 

campo. Contudo, no centro os moradores estavam passando por um período de paz sem 

invasões ou disputas feudais que provocassem maiores contendas. Atualmente, a cidade de 

Bérgamo fica a aproximadamente 50 km de, Milão e 600 km de Roma capital da Itália. 
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Mapa 1 – Região de Bérgamo na República Cisalpina 

 
Fonte: República Cisalpina, (2013) 

 

Em sua vida escolar, sempre foi um aluno de destaque e elogiado pelos seus 

professores. Após ser ordenado sacerdote Mascheroni passou a ensinar Retórica no seminário 

de Bérgamo, substituindo Ottavio Bolgeni, (s/d) que tinha sido seu mestre no mesmo 

seminário. Em 5 de Agosto de 1773 ele foi nomeado para lecionar a mesma cadeira no 

Collegio Mariano, local  onde estavam as escolas públicas de Bérgamo. 

Após já ter dedicado um bom período de seus estudos a boa literatura
13

, por volta dos 

26 anos de idade, Mascheroni resolveu debruçar seus esforços para estudos profundos de 

Filosofia e Matemática. Segundo o professor Gaetano Fazzari
14

 (1901. In DELL’OMO, 1901) 

os primeiros passos de Mascheroni no estudo das ciências exatas não foram de pequenos 

esforços, sendo necessária muita determinação e força de vontade. Em 1778, foi indicado para 

as mesmas escolas de Bérgamo
15

 como professor de Filosofia, disciplina esta que continha em 

seus ensinamentos a Lógica, além de Metafísica e Física, e depois sendo lhe adicionado à 

cadeira de Matemática Elementar. Devido aos seus brilhantes estudos na Matemática (este 

reconhecimento veio antes mesmo de suas publicações sobre o Cálculo Diferencial e Integral 

de Euler) agregou também a cadeira de Cálculo Diferencial e Integral, o que era moderno para 

as escolas. 

                                                           
13

 Estamos entendendo por boa literatura seus estudos de Retórica e Poesia. 
14

 Gaetano Fazzari, foi professor de Matemática, passou maior parte de sua vida profissional lecionando no liceu 

Umberto I (disponível em: http://www.tropeamagazine.it/gaetanofazzari/annuario.htm/). 
15

 As escolas públicas de Bérgamo formavam um complexo de escolas onde ele também estudou, embora, não há 

informações de que lecionou no mesmo prédio ou escola que estudou, mas em alguma delas (do mesmo 

complexo) e que pode ser a mesma que estudou ou não. 
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De posse dos novos conhecimentos adquiridos, Mascheroni passa a não utilizar mais o 

método de ensino defendido por Aristóteles (384 BC – 322 BC), adotando as formas de 

ensino recomendadas por Galileu (1564 – 1642). Isto provocou, dentro da comunidade 

docente, a inveja dos colegas de profissão, sobretudo, dos retrógrados, ou seja, aqueles que 

não aceitam facilmente mudanças. Estes fatos, o levaram a empreender uma verdadeira 

batalha contra o conselho que presidia as escolas de Bérgamo, sendo forçado a emperrar seu 

livre ensino de tal modo que, em 1786, desistiu de suas ocupações e dirigiu-se para 

Universidade de Pavia, (ver Imagem 2 e Mapa 2), local em que sua genialidade e expressão 

foram favorecidas. No início de suas atividades nesta universidade, lecionou as cadeiras de 

Elementos de Álgebra e Geometria, depois lhe foi acrescentada a cadeira de Matemática 

Aplicada. Alguns anos mais tarde, em 1789, Mascheroni assumiu o cargo de reitor da 

Universidade Pavia, onde permaneceu por dois mandatos de 2 anos. 

 

Mapa 2 – Região atual de Pavia 

 
Fonte: Silva (2014) 

 

Um fato ocorrido na história da humanidade, de grande influência na vida de 

Mascheroni, foi a invasão das tropas francesas, em 6 de maio de 1796, na cidade de Milão, 

chegando a fechar brevemente a universidade de Pavia (ver Imagem 2), que devido à sua 

importância foi reaberta. Mascheroni foi afetado por interromperem momentaneamente seus 

estudos, porém esta invasão não trousse apenas malefícios, pois foi com ela que Mascheroni 

conheceu Bonaparte (1769 – 1821) que, mais tarde, ao retornar para França, leva não apenas 

as vitórias, mas também os resultados que vieram dos estudos de Mascheroni em sua 
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Geometria do Compasso. Esclarecendo, Bonaparte torna-se seu patrono e divulgaria seu 

trabalho na França. 

Imagem 2 – Pátio de Universidade de Pavia 

 
Fonte: http://www-3.unipv.it/genchem/genchem/ 

dottorato/dottorato_eng/dottorato.htm 

 

Em 1797, Mascheroni foi eleito para Società di pubblica Istruzione – sociedade da 

educação pública – e também para o corpo legislativo consulente – conselheiro do órgão 

legislativo. Sobre a sociedade, pouco se tem conhecimento de suas atuações apenas que a 

mesma servia para administrar os currículos escolares. Já sobre o corpo legislativo, obteve-se 

que foi ele o responsável por promulgar a criação da repubblica Cisalpina (ver Mapa 3), 

situada no norte da Península Itálica, que existiu, durante o período de 1797 a 1802, tendo 

como capital Milão. Assim, a república Cisalpina foi criada pelos exércitos revolucionários 

franceses, sob a determinação de seu líder Bonaparte. 

 

Mapa 3 – República Cisalpina 

 
Fonte: República Cisalpina, (2013) 

 

No mesmo ano 1797, Bonaparte, tomando conhecimento das belas e importantes 

descobertas da Geometria do Compasso realizadas pelo Mascheroni, determinou que 

Mascheroni fosse enviado para França, onde foi indicado como comissário do Direttorio 
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esecutivo – diretório executivo – para determinar os limites entre os departamentos de Serio e 

de Mella, esses departamentos eram regiões da república Cisalpina, os quais o diretório 

executivo estava incumbido de determina suas fronteiras. Sendo depois nomeado um dos 

representantes do povo no grande conselho e reconfirmado para o ano seguinte. 

O governo da república francesa nomeou uma comissão de matemáticos para que 

pudessem estudar e estabelecer um novo sistema de pesos e medidas que viessem a ser 

derivados da grandeza da terra, ou seja, do tamanho da terra. Em 25 de maio de 1798, 

Mascheroni é convidado para fazer parte deste diretório em Paris (ver Mapa 4), se integrando 

das atividades que esta comissão já havia desenvolvido, após ter estudado os nortes pelos 

quais a equipe estava seguindo. Em 17 de setembro do mesmo ano, ele vai para a capital da 

França, passando a integrar a comissão, e dando contribuições de grande importância que 

foram publicadas na obra Notizie generali del nuovo sistema dei perie misure defotti dalla 

grandezza Terra, e tratam dos estudos realizados para construção do novo sistema de pesos e 

medidas derivados da grandeza da terra, realizados por Mascheroni e os demais que fizeram 

parte da comissão mencionada anteriormente. Por esse motivo adquiriu admiração de seus 

ilustres colegas membros da comissão, bem como de todos os estudiosos e cientistas que dele 

se aproximavam. Assim, Mascheroni foi ganhando credibilidade, reconhecimento e respeito 

em suas atividades, o que permitiu maior aceitação de suas ideias, sobretudo, da Geometria do 

Compasso que a pouco tinha chegado à França pela voz de Bonaparte. 

 

Mapa 4 – Região atual de Paris – França 

 
Fonte: Silva (2014) 
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No entanto, em 14 de abril de 1799, Milão é invadida pelo exército Austro-russo, que 

tentam extinguir a República Cisalpina. Isto fez com que Mascheroni ficasse sem os salários 

que vinham da Itália, o que o obrigou a abandonar parte de seus estudos para voltar a lecionar, 

com isso passou a lecionar Física e Matemática no colégio de Antônio Dubois, (recomendado 

por Lagrange). Ficou neste colégio durante o período de 13 de outubro de 1799 até 9 de 

março de 1800, contudo lecionado por apenas quatro meses. 

Quando Mascheroni deixa o colégio de Antônio Dubois, já tinha contraído uma 

doença no peito que não foi reconhecida nem identificada por nenhum dos médicos franceses 

os quais reuniram seus esforços, talentos e recursos para atendê-lo na moradia do Sr. Dubois, 

onde Mascheroni estava hospedado, enquanto realizava seu tratamento, contudo a persistente 

doença o levou ao túmulo. Enquanto isto, Bonaparte preparava-se para a batalha de Marengo, 

(que veio a ocorrer na pequena província de Bosco Marengo, situada na região do Piemonte 

norte da Itália), essa batalha se iniciava em 14 de junho de 1800. Bonaparte saiu vitorioso e 

expulsou os austríacos do norte da Itália, reabrindo a universidade e o que permitiria que 

Mascheroni fosse restituído ao seu cargo na Universidade de Paiva. A espera dessa vitória, 

Mascheroni, que estava com sua doença em um estado avançado, toma uma injeção de ânimo 

para retornar a Itália, no entanto, o seu estado de saúde agrava-se ainda mais, levando 

precocemente uma brilhante mente a morte em 14 de Julho de 1800 com a idade de apenas 50 

anos, que nos parece uma ironia no dia da batalha.  

Em seguida, discorreremos um pouco sobre as obras matemáticas e literárias deste 

grande matemático e poeta, que nos deixa com trabalhos e produções bastante significativas, 

tanto para áreas ligadas a aplicações quanto para Matemática pura e ainda política e literária. 

 

2.2 LORENZO MASCHERONI E SUAS PRODUÇÕES MATEMÁTICAS 

 

Vejamos agora uma lista de produções matemáticas de Mascheroni que é apresentada 

por Fazzari (1901. In DELL’OMO, 1901) nas notas biográficas da segunda edição de A 

Geometria do Compasso, nas quais também são indicadas outras fontes consultadas para que 

fosse possível compor as discussões que aqui seguem sobre as obras de Masceroni. 

a) Em 1782, Mascheroni publica: Della più bella proprietà della curva esocrona 

a direzioni convergenti, ecc – A mais bela propriedade da curva isócrona
16

 em direções 

                                                           
16

 “Isócrona ou curva ao longo da qual um corpo cairá com velocidade vertical uniforme (que resulta ser uma 

parábola semicúbica, com tangente vertical no ponto de cúspide), a determinação da forma assumida por uma 
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convergentes, etc. Esta é a sua primeira produção matemática que consistia de uma pequena 

nota publicada em 19 de setembro de 1782, e foi dedicada ao Matemático Aquiles Alessandri 

(1665 – 1751) de Bérgamo. Nela foi demonstrado que a curva isócrona aproxima-se de uma 

espiral infinita.  

b) No mesmo ano, em 1782, foi publicada em panfletos, uma discussão sobre 

Maniera di misurare l’inclinazione dell’ago calamitato – Maneira de medir a inclinação da 

agulha magnetizada – a maneira utilizada para medir a inclinação da agulha magnetizada em 

um local de coordenadas desconhecidas, publicada em Bérgamo, 1782. Anteriormente ao 

estudo do Mascheroni nesta área, o método utilizado para medir a inclinação magnética era 

impreciso, porém nas fontes que dispomos não há relatos que exemplifiquem o uso e 

funcionamento do método desenvolvido por Muscenbroeck (1692 – 1761). É sugerido, nessa 

publicação de Mascheroni, determinar um ângulo reto no magnético menor, fazendo uso de 

uma haste vertical de cobre de modo que ela possa facilmente oscilar por diferentes 

inclinações magnéticas, em diferentes lugares ou no mesmo lugar em diferentes momentos. 

Em seguida coloca-se a agulha no lugar do meridiano magnético. Assim, ela não permanece 

horizontal, mas um extremo se inclina em direção ao norte e suas oscilações descrevem uma 

curva transcendente, pois, Mascheroni mostra que as coordenadas são proporcionais a força 

magnética. Logo, ele descreve a natureza da curva que apresenta muita analogia com a 

conchóide
17

 de Nicomedes século II a.C e com a epicicloide
18

 de Giovanni Bernoulli (1667 – 

1705). 

c) Em 1784 Mascheroni publica: Sulle curve Che servono a delineare Le are 

ineguali degli antichi nelle superfície piane – As curvas usadas para definir horas desiguais na 

antiga superficie plana – Esta obra foi uma breve nota publicada pela primeira vez no volume 

VII dos folhetos céticos, sobre as ciências e as artes em Milão no ano de 1784. Depois, foi 

republicada na segunda edição da obra Nuovo ricerche sull’equilibrio delle volte, em 1829 –
 

Uma nova pesquisa sobre o equilíbrio do tempo. Neste folheto Mascheroni provou ser exata a 

observação que já tinha sido indicada por Scipione Dehe (s/d), que as horas desiguais dos 

judeus e dos romanos não devem ser marcadas por linhas retas em superfícies planas. Para 

                                                                                                                                                                                     
haste elástica presa por uma extremidade e suportando um peso na outra, a determinação da forma assumida por 

uma lâmina retangular flexível com duas bordas opostas mantidas presas horizontalmente e carregada de um 

líquido pesado e a forma de uma vela retangular enfunada pelo vento.” (EVES, 2004, p. 464) 
17

 “Seja   uma curva dada e   um dado ponto fixo. Sobre o raio vetor    de   a um ponto   de   marque 

     , em que   é uma constante. Então o lugar dos pontos   chama-se conchoide de   para o pólo   e a 

constante  . A curva completa consiste de dois ramos, um corresponde a      eo outro      . Se   é 

uma reta e   um ponto fora de  , obtém-se um conchoide de Nicomedes.” (EVES, 2004, p. 152) 
18

 “Uma epicicloide é uma curva descrita por um ponto da circunferência de um círculo que rola externamente 

sobre um círculo fixo tomado como base.” (EVES, 2004, p. 411) 
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ilustrar, grava em um disco de bronze a meridiana, no qual são traçadas as linhas que definem 

as horas dos diferentes sistemas antigos. Esse instrumento, até a data da publicação da 

segunda edição de A Geometria do Compasso, pertencia à biblioteca pública de Bérgamo, ou 

seja, 1901. 

d) Em 1785 Mascheroni publicar, a quarta obra matemática: Nueve recerche 

sull’equilibrio delle volte. Segundo Fazzari (1901. In DELL’OMO, 1901) esse trabalho. – que 

é geralmente considerado o maior e para o qual o inteligente autor com uma reputação de 

hábil geômetra viera a produzir, – foi impresso pela primeira vez em Bérgamo em 1785 (in – 

4º, con 13 tav.). Em seguida, a obra foi reimpressa com o acréscimo e elogios de Masch. 

Ferdinando Landi (1778 – 1853) em Milão em 1829 (in – 16º, con 5 tav.).  

  Nessa obra Mascheroni mostra não ter um domínio apenas da Mecânica e da 

Geometria, mas também do Cálculo Infinitesimal, um assunto novo e que, havia sido tratado 

por poucos matemáticos qualificados, como Giacomo Bernaulli (1654-1705), Gregory (1659- 

1708), Hyre (s/d) e Lorgna (1735-1796). No entanto, sua obra não perde a originalidade, pois 

ele adiciona uma nova e importante verdade sobre o assunto, uma de suas contribuições ficou 

conhecida como a constante de Euler-Mascheroni. Essa obra também recebe elogios de 

matemáticos da Bossut scriveagli, fazendo a seguinte declaração: “Você tratou nesta obra um 

grande número de questões interessantíssimas e muito úteis; e você mostrou grande 

sagacidade em manipular a análise
19

[...]” (FAZZARI. 1901, In DELL’OMO. 1901, p. VII, 

tradução nossa). 

Na segunda edição italiana do curso de Matemática da Bossut, traduzida pelo padre 

Andrea Mazzone (s/d), publicada em Pavia em 1787, Mascheroni compõe um livro didático 

que foi usado em muitas das escolas italianas, inclusive por Mascheroni para suas aulas de 

Matemática Elementar na Universidade de Pavia.  

Em uma segunda edição desse curso, foi identificada nos apêndices, uma das 

produções de Mascheroni metodo di missirare ipolegoni Poligoni piani – método de medição 

de polígonos planos – que no mesmo ano foi publicada separadamente em Pavia. Nessa 

publicação Mascheroni ensina medir um polígono côncavo ou convexo qualquer, sem que 

seja necessário fazer uso da resolução do polígono em triângulos, determinando alguns 

elementos de outros lados, ao determiná-los encontram-se as descrições de um destino pelo 

qual não só encontra-se a medida de um ângulo, como também seu seno e cosseno. Nesse 

livreto são identificadas as harmonias entre a clareza e a qualidade de seus escritos, bem como 

                                                           
19

 Vous avez traitè dans cet ouvrage un grand nombre de questions très-intèressantes et très-utiles; et vous y 

montrez une grande sagacitè á manier l'analyse. 
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em todo o resto de suas obras. Assim notamos que seus estudos literários influenciavam no 

modo de escrever suas obras matemáticas. Diante da importância didática que tal obra 

apresenta, Huilier (s/d) insere os problemas e as soluções deste pequeno trabalho em sua obra 

polygonométrie, publicada dois anos depois em Genebra no ano de 1789, sem fazer qualquer 

menção ao trabalho do matemático italiano. Perante esta indesejável situação, tudo que o 

Mascheroni nobremente fez no prefácio de seus Problemi per gli agrimensari – Problemas 

para os agrimensores – foi escrever algumas palavras a respeito de tal publicação, afirmando 

ter tomado conhecimento da publicação de Heilier em que seu método estava contido, bem 

como todos os problemas, acrescentados de soluções analíticas, afirma ainda ter ficado 

surpreendido que tal matemático tenha seguido os mesmos caminhos e dados os mesmos 

passos, sendo estes os que ele já tinha percorrido dois anos antes, acrescenta ainda que apesar 

de tais coincidências, o livro do Huilir merece seus créditos, pois apresenta novas provas 

geométricas. Tal fato revela que Mascheroni não era arrogante, pois tinha respeito pelos 

demais. De fato, mesmo na situação descrita anteriormente, soube manter um bom 

relacionamento com o autor que tinha dado algumas contribuições a uma de suas obras e 

republicada sem fazer qualquer menção da obra original de Mascheroni. Assim, menciona o 

plagio parcial, mas também reconhece o mérito de novas provas acrescentadas. 

Mascheroni, no início de seus estudos em Matemática, já tinha se deparado com 

Cálculo Diferencial e Integral, entretanto tinha realizado apenas uma publicação nesta área, 

até que ao estudar as produções de Leonhard Euler (1707-1783), fez as seguintes publicações. 

e) Em 1790 Mascheroni publica: Ad notationes ad calculum integralem Euleri in 

quibus nonnulla problemata ab Eulero propesita resolventur, etc. (Ticini, 1790). 

f) Em 1792 Mascheroni publica: Adnotationum ad calculum integralem Euleri in 

quibus nonnullae formulae ab Eulero propositae plenius evolvuntur. Pars altera, etc. (Ticini, 

1792). 

As duas publicações citadas anteriormente dizem respeito aos estudos do Mascheroni 

na área do Cálculo Integral. Nestes volumes, o autor, aumentando a nitidez de seu intelecto, 

tem o propósito de resolver várias questões propostas pelos maiores matemáticos do século 

XVIII e em especial é notável que suas pesquisas giram em torno da determinação do 

logaritmo integrante, ou seja, a integral do logaritmo.  

g) Em 1791 Mascheroni publica: Adnotationes Mascheroni in R. Archigymnasio 

Ticinensi mathen. Prof. No final do segundo volume da segunda edição da obra de Wolfio, 

Elementa Matheseos universae, publicada em 1791 na comunidade de Verona, Itália. Essa 

obra de Mascheroni consistia numa lista de quinze notas, todas referentes ao trabalho 
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mecânico estático, no qual são abordados problemas de mecânica referente aos estudos de 

estática. 

h) Em 1793 Mascheroni publica a sua nona obra tratando do conjunto de 

problemas intitulado por Problemi per gli Agrimensori con varie soluzioni – Problemas para 

agrimessores com várias soluções. Este trabalho vem fornecer contribuições para a Geometria 

della Riga – Geometria da Régua. Foi publicada pela vez primeira em Pavia em 1793, e 

também republicada em Milão em 1832 com o título: problemi di geometria colle 

dimostrazioni aggiunte dal cittadino Sacchi, capitano in 2. artiglieria, ecc. (in – 8º con 4 tav). 

Nesta segunda edição (a de Milão) realizada por Sacchi (s/d), foram acrescidas demonstrações 

que tinham sido recomendadas pelo próprio Mascheroni. Este mesmo trabalho foi publicado 

em Milão em 1832, com o título: Problemas de geometria com demonstrações do capitão 

Sacchi, edição enriquecida pela adição de alguns problemas derivados de uma cópia da 

primeira edição a notada pelo autor (in-16º, con 5 tav.), no formato de um livro recomendado 

para os estudantes das escolas secundárias, a mesma aparece editada em francês por um 

coautor anônimo, em Paris em 1803. A obra é composta por cinco livros, no qual o primeiro 

versa sobre Aritmética em que o autor aborda dois métodos para calcular a distância entre 

dois pontos inacessíveis; no segundo livro há um tratamento sobre dois métodos para medição 

de ângulos e para traçar retas ortogonais sem o auxílio de equipamentos ou grafômetros
20

; o 

terceiro é composto por problemas sobre medição das superfícies planas e curvas; o quarto 

livro discute novamente sobre sua polygométria, já publicada em um panfleto, que faz 

menção principalmente para generalização das fórmulas que podem ser usadas em qualquer 

espaço para medir linhas retas; no quinto livro aborda sobre o método de medição para 

poliedros. 

i) Em 1795 Mascheroni publica a décima obra que ocorreu no segundo volume 

do jornal de Física e Medicina, de L. Brugnatelli publicada em Pavia em 1795. Trata-se de 

uma carta intitulada lettera all’illustre signor don Annibale Beccaria patrizio milanese, con 

alcuni problemi geometri sciolti col cerchio senza la regola. Esta carta continha uma lista de 

problemas geométricos a respeito do círculo, um dos problemas abordados é o da divisão da 

circunferência em vinte e quatro partes iguais e que está presente na obra La Geometria del 

Compasso. De fato, esta publicação trata-se do primeiro ensaio de La Geometria del 

Compasso. 

                                                           
20

 Instrumento utilizado no levantamento de planos para a medição dos ângulos de um terreno. 
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j) Em 1797 Mascheroni publica a décima primeira obra que é a intitulada por La 

Geometria del compasso. Devido ao nosso trabalho estar diretamente ligado ao estudo da 

mesma, estaremos mostrando uma discussão geral no tópico 2.5 desta pesquisa. Mas podemos 

adiantar que a referida obra aborda problemas de construções geométricas, as quais são 

realizadas apenas com auxílio do compasso. O autor as resolve mostrando as construções com 

seus passos e finaliza com as demonstrações algébricas. Ao todo constitui de uma coleção de 

12 livros, a exemplo da obra de Euclides que é composta por 13 livros. Nos livros da obra de 

Mascheroni são abordados problemas variados a respeito das construções geométricas onde 

utiliza-se apenas o instrumento compasso. 

k) Em 1798 Mascheroni publica: Notizie generali del nuovo sistema dei perie 

misure defotti dalla grandezza Terra, publicada em Milão, 1798 (in – 8). Esta obra trata de 

seus estudos na comissão francesa para determinar o novo sistema de pesos e medidas. 

Entretanto, já em 1780 o Cesare Beccaria (1738 – 1794) apresentou ao magistrado da câmara 

de Milão uma proposta de uniformidade das medidas de comprimentos propondo dividir as 

medidas em frações decimais, mas sua proposta foi deixada no esquecimento até a publicação 

do Mascheroni, que estimula o corpo legislativo da República Cisalpina em 11 de março de 

1798 a instituir uma comissão responsável para determinar um sistema de pesos, medidas e 

moeda, semelhante ao da República Francesa. Mascheroni, que continua entre os 

comissários, fica responsável por tornar agradável ao público o novo sistema, explicando 

todas as utilidades praticadas. 

Para finalizarmos nosso recorte sobre suas publicações ligadas à Matemática, temos 

que no nono volume das memórias de Matemática e Física da sociedade Italiana da ciência, 

de 1802, encontra-se inserido uma obra póstuma de Mascheroni com o título Spiegazione 

popolare della maniera con la quale si regola l’onno sestile o intercalare ed il 

cominciamento dell’anno Republicano, que tinha sido enviada em 13 de Abril de 1799 para 

Serbelloni (s/d), embaixador da república francesa na República Cisalpina. 

 

2.3 PRODUÇÕES NA ÁREA LITERÁRIA 

 

Vejamos agora uma lista de produções literárias de Mascheroni. Trataremos de oito 

obras publicadas após sua morte, destas as quatro primeiras são coletâneas de poemas do 

Mascheroni; três são coleções de poemas italianos nos quais foi identificado apenas um 

poema de Mascheroni em cada uma das obras e a última trata-se de cantos em homenagem a 

Lorenzo Mascheroni.  
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As obras estudadas que trazem em seu corpo os poemas de Mascheroni foram as 

seguintes:  

a) Poesie edite ed inedite di Lorenzo Mascheroni: Raccolte e pubblicate per cura 

di defendente Sacchi. Esta é uma segunda edição acrescentada de novos poemas que foram 

publicados em Pavia em 1823 pela Tipografia de Pietro Bizzoni (s/d) sucessor de Bolzani 

(s/d). 

b) Poesie di Lorenzo Mascheroni: Raccolte da’suoi manoscritti. Esta obra foi 

editada por Aloisio Fantoni publicada em 1863. 

c) Invito Lesbia Cidonia ed altre poesie di lorenzo mascheeoni. Esta obra trata de 

uma coleção de poemas de Mascheroni que foi publicada em 1887, o foco principal deste 

livro é o poema “Invito a Lesbia Cidonia” que está presente na maioria destas obras que 

foram catalogadas durante nossa pesquisa. Por este fato estamos creditando ser este o poema 

mais famoso do nosso matemático poeta. Nessa obra também há poemas que são dedicados a 

pessoas específicas tanto que seus nomes estão presentes nos títulos dos poemas. 

d) L’ Invito Lesbia Cidonia ed altre poesie. Publicada nas cidades de Milão, 

Napoli, Palermo e Roma surge em 1915 pela Unione tipográfica editrice torinese. A obra 

conta com uma introdução e comentários dos poemas realizados por Giulio Natali (s/d). Não 

apresenta apenas poemas, mas também sonetos e versos que foram dedicados a Napoleão 

Bonaparte, os quais foram publicados pela primeira vez na obra Matemática A Geometria do 

Compasso. 

Na sequência temos as obras que mostram os poemas italianos nos quais os poemas de 

Mascheroni se fazem presentes, são estes: 

e) Raccolta de poesie satiriche scritte nel secolo XVIII. Esta foi publicada em 

Milão pela sociedade tipográfica de clássicos italianos em 1827. Nesta obra identificamos um 

sermão poético de Lorenzo Mascheroni intitulado por: La falsa eloquenza del Pulpito. 

f) Scelte poesie italiane di VicenzoMonti, Lorenzo Mascheroni, Ugo Foscolo, 

Ipp. Pindemonte, Gio. Torti, Gasparo Gozzi, Giuseppe Parini, Aless. Manzoni, Ag. e Gio. 

Paradisi. Essa obra foi publicada em Venezia em volume único por Girolamo Tasso pela ed. 

Tipografia Calc. Lit. Lis. e Fond, no ano de 1833. 

g) Raccolta di poeti classici italiani antichi e moderni. Sendo esta obra o volume 

99 foi publicada em Milão pela sociedade tipográfica de clássicos italianos também em 1833. 

h) Para finalizarmos, temos a obra que trata de cantos a Lorenzo Mascheroni 

intitulada por In Morte di Lorenzo Mascheroni: Cantica di Vicenzo Monti e publicada em 

1831 pela tipografia Elvitica. Nesta obra são apresentadas as cantigas em homenagem a 
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Mascheroni as quais foram editadas por Vicenzo Monti (s/d) que também acrescenta notas 

explicativas e ilustrações históricas.  

Em geral, Mascheroni aborda em seus poemas não apenas versos que são de agrado 

aos ouvidos dos que admiram as belas artes líricas, mas também traz mensagens religiosas 

como podemos ver no sermão poético intitulado “La falsa eloquenza del Pulpito”. Este é 

como posto, um dos poemas mais citados e reeditado. 

Nos poemas, sonetos e cantigas presentes nas obras que foram catalogadas e citadas 

anteriormente, podemos notar que Mascheroni apresenta um estilo literário mais próximo do 

romantismo que estava presente de forma mais expressiva nas produções literárias da Europa 

nas décadas finais do século XVIII. Para finalizarmos nossa discussão sobre as produções 

literárias de Mascheroni, vejamos os versos poéticos que foram dedicados ao Bonaparte na 

obra La Geometria del Compasso: 

 

A BONAPARTE L’ITALICO. 

 

Io pur ti vidi coll’ invitta mono, 

Che parte i Regni e a Vienna intumò pace, 

Maco divicer con ricurvi giri 

Il curvo giro del ferel Compasso. 

E ti vidi assaltar le cbiuse rocche 

D’ ardui problemi, col valor d’ antico 

Geometria maestro; e mi sovvenne, 

Qaundo l’ Alpi varcasti Annibal novo, 

Per liberar tua cara Italia, e tutto 

Rapidamente mi passò davanti 

L’ anno di tue vittorie: anno che splende 

Nell’ abisso de’ secoli qual Sole. 

Segui l’ impressa; e coll’ invitta mano 

Guida all’ Italia libri giorni. 

                                                      

                                                  (DELL’ OMO, 1797, p. 1) 

 

2.4 COMO MASCHERONI VIA EUCLIDES 

 

Em Mascheroni, a magnífica obra Os Elementos de Euclides é tomada como uma 

verdade matemática, em que ele se apoia para construir sua A Geometria do Compasso, 

fazendo, por exemplo, várias vezes referência a proposições dos Elementos em suas 

demonstrações. 

A visão que Mascheroni apresenta da obra de Euclides torna-se perceptível a partir do 

primeiro livro que compõe A Geometria do Compasso, pois, neste ele trata de conceitos 
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euclidianos tomados como básicos, a exemplo do teorema de Pitágoras, da semelhança de 

triângulos, de congruência dentre outros. Mascheroni revisa e acrescenta resultados aos que 

nos são fornecidos por Euclides, para que seus leitores possam realizar um estudo mais 

compreensivo das novas abordagens dadas a problemas que já tinham sido resolvidos em Os 

Elementos, bem como de novos problemas que surgem a partir da limitação do uso do 

compasso para resolvê-los. 

O respeito a Euclides também pode ser notado, pois Mascheroni não refuta nenhum 

conhecimento apresentado por Euclides, mas sim nas demonstrações da veracidade de suas 

construções. De fato, faz frequentemente citações de proposições, corolários e teoremas de Os 

Elementos de Euclides. Assim, podemos ver na Geometria do Compasso, que tudo que é 

valido em Euclides, pode e/ou será utilizado por Mascheroni sempre que for necessário. 

O autor, no prefácio de sua obra aqui estudada (ver imagem 3), deixa claro que, da 

mesma forma que outros estudiosos se valeram da Geometria de Euclides para dar novos 

passos nesta bela área da Matemática (Geometria), com ele não seria diferente, pois esta obra 

é e sempre foi considerada pela comunidade Matemática a principal fonte para os que 

queiram estudar a Geometria, bem como outras áreas da Matemática, por exemplo, aritmética. 

Referente a estudos nesta área, vejamos o que Mascheroni nos fala de sua Geometria do 

Compasso. 

 

Eis algumas poucas palavras, o fundo da Geometria do compasso, que eu 

apresento ao público. Quanto às demonstrações, eu me servi o tanto quanto 

pude da Geometria dos Antigos; isso me pareceu mais de acordo com a 

natureza dos meus problemas e mais curto. Em todos os lugares onde 

processos geométricos se tornam-se longos demais para obter o resultado, 

usei o calculo; eu então, ao mesmo tempo procurei a brevidade, a clareza, a 

elegância tanto que foi possível
21

. (DELL’OMO, 1798, p. XXII-XXIV, 

tradução nossa). 

 

Isto mostra que respeitava, mas não via impedimento de completá-la ou visualizá-la 

diferente, vislumbrando outras ideias que possam surgir. Portanto, Mascheroni dá ciência de 

sua consciência (de Mascheroni) da incompletude da Matemática. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Voilà en peu de mots le fonds de la Géométrie du compas que je présente au public. Quant aux 

démonstrations, je me suis servi, autant que j’ai pu, de la géométrie des Anciens; cela m’a paru plus conforme à 

la nature de mes problêmes et plus court. Par-tout où les procédés géométriques devenoient trop longs pour 

obtenir le résultat, j’ai employé le calcul; j’ai donc en même-tems recherché la brièveté, la clarté, l’élégance 

autant qu’il m’a été possible. 
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Imagem 3 – Capas das edições italianas  

da obra La Geometria del Compasso (1797 e 1901) 

 
Fonte: Dell’Omo (1797 e 1901) 

 

 

2.5 LA GEOMETRIA DEL COMPASSO SOB OLHAR DE MASCHERONI: 

MOTIVAÇÃO E CONTEÚDO 

 

Para discutirmos sobre como Lorenzo Mascheroni constrói A Geometria do 

Compasso, faremos um passeio pelas explanações apresentadas no prefácio desta obra, 

elaborado por Mascheroni em 1797 para a primeira edição italiana, no entanto aqui estaremos 

fazendo uso do prefácio traduzido para o francês, na primeira edição publicada na França em 

1798, por Carette (s/d), bem como das segundas edições do italiano e francês. Esses prefácios 

serão seguidos por uma análise do conteúdo da obra, em especial, os livros I, II e III, dos 

quais apresentaremos um estudo com mais detalhes.  

 

2.5.1 Motivação de Mascheroni 

 

Mascheroni inicia os prefácios da primeira edição francesa e segunda edição italiana 

de sua obra falando da primeira ideia que o induziu a tentar uma nova carreira na Geometria, 

o fato de em sua época, a cada dia, novas e belas contribuições eram feitas na Matemática, o 

que também caracteriza a Matemática da época. De fato, na Itália no século XVIII, tivemos 

matemáticos que nos deixaram grandes produções, um bom exemplo é Lagrange (1736 – 

1813) com contribuição que pode ser exemplificada pela obra Théorie des Fonctions 

Analytiques Contenat les Principes du calcul Différentiel.  

Nessa direção, Mascheroni pensou em voltar sobre passos dados em um vasto campo 

que a Geometria nos oferece a percorrer e assim, analisar, refazer e/ou aprimorar o que já 
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estava posto. Assim, voltando seu olhar para a Geometria, mais precisamente para o fato de 

como soluções Geométricas são apresentadas de forma simples, por meio de construções que 

só exigem o auxílio da régua e do compasso, – ou seja, de uma linha direta que é a mais 

simples das linhas que podem ser traçadas com a régua e com o compasso, a mais simples das 

construções, o círculo – que Mascheroni desenvolve seu trabalho.  

Mascheroni mostra ainda que, juntos, estes instrumentos foram capazes de determinar 

a solução de problemas elementares e de expandir a Geometria elementar, permitindo a 

exploração das curvas cônicas que foram seguidas das curvas superiores de segundo grau, 

bem como, das transcendentes de diversas espécies. Contudo, estas não são as únicas 

contribuições do uso da régua e do compasso a Geometria, pois podemos ver que em toda a 

obra de Euclides o uso de tais instrumentos podem até ser considerado pré-requisito para 

resolução dos problemas lá apresentados. 

Nessa época, o domínio dos conceitos da Geometria Euclidiana tinha crescido muito 

dentro das escolas, deixando os estudantes preparados para prosseguir com estudos avançados 

dentro da Matemática. Neste mesmo momento, a Geometria ganha contribuições vindas de 

outras áreas da Matemática. Podemos notar estes fatos na seguinte fala de Mascheroni: 

 

O domínio da Geometria continuou a crescer, com a ajuda de profundas 

pesquisas e com o novo auxílio da análise finita e infinitesimal, ao ponto, 

que primeiro tenha obtido admiração dos antigos, e mereceu os esforços de 

Thales (624 a.C – 548 a.C) e Pitágoras (580 a.C. – 500 a.C.) tornaram-se 

propriedades das crianças dos dias atuais. [...]
22

 (DELL’OMO, 1798, p. VIII, 

grifo nosso, tradução nossa). 

 

Segundo as palavras de Mascheroni, os estudos realizados pelos antigos, ou melhor, 

pelos que produziram o conhecimento existente até sua época, tornam-se elementares para os 

de seu período, pois ele enxerga que a Geometria dos antigos é de domínio de qualquer um 

que queira se aprofundar em estudos nas ciências exatas. Mascheroni tinha um modo de 

perceber a ciência como algo que não está pronto e acabado, mas sim que sempre está em 

crescimento, deste modo, afirma que:  

 

[...] Digo a mim mesmo: você não poderia retornar aos Elementos, 

retornando à linha de demarcação, e procurar, se não ficou nada para 

trás, ou que tenha sido negligenciado? [...]
23

 (DELL’OMO, 1798, p. VIII, 

tradução nossa).  

                                                           
22

 Le domaine de la Géométrie continua à s’accroître, à l’aide de ces profondes recherches et avec le nouveau 

secours de l’analyse finie et infinitésimale, au point, que les inventions qui d’abord avoient fixé l’admiration des 

Anciens, et mérité les sacrifices de Thalès et de Pythagore, sont devenus l’apanage des enfans de nos jours. 
23

 Je me dis à moimême: ne pourrois - tu pas revenir aux élémens, en rentrant dans la ligne de démarcation, et 

chercher s’il n’est jusqu’ici rien resté en arrière qui ait été négligé? 
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Com isso, Mascheroni nos faz pensar se não é possível que debrucemos nossos 

estudos sobre Os Elementos de Euclides, sem que possamos realizar estes (sobre sua 

incompletude) e outros questionamentos da mesma natureza. 

Por isso, vale inferir aqui que Mascheroni tinha consciência da incompletude da 

Matemática e do seu papel para construção do novo conhecimento que respeita o antigo, 

porém, este não está acabado. Todavia, ao estudarmos os problemas elementares de Euclides, 

podemos notar que suas soluções (de Mascheroni) são determinadas a partir de construções 

básicas euclidianas, mediante tais construções serem realizadas apenas com a régua e o 

compasso. Mascheroni questiona se seria possível decompor o elemento matemático em seus 

elementos fundamentais, que para ele são a régua e o compasso, como por exemplo, já tinha 

sido decomposto a água em dois gases. Como podemos ver em sua fala: “[...] Não poderiamos 

decompor os elementos matemáticos em seus elementos fondamentais, pela régua e 

compasso, a exemplo daqueles de decompuseram a água em dois ares, e o ar entendido, até 

hoje como simples, em duas substâncias?
24

. (DELL’OMO, 1798, p. VIII, tradução nossa)” 

Foi com essas ideias que Mascheroni passou a refletir sobre o fato de que a régua 

sozinha só serve para conduzirmos uma linha reta, com isso, seria possível com o emprego 

somente do compasso, determinarmos não apenas circunferências e arcos de circunferência, 

mas localizar variados centros e com diversas aberturas. Encontraremos, assim, por meio das 

interseções dessas circunferências, diferentes pontos úteis e, precisamente, os pontos que 

servirão para resolvermos um problema (geométrico) qualquer. O autor afirma que até o 

momento não tinha conhecimento de algum outro matemático que tivera estudado e/ou 

publicado algo seguindo o mesmo caminho que ele vinha trilhando em seus pensamentos, 

nem se quer se alguém tinha chegado à solução de algum problema por meio apenas do 

compasso, obtidos mesmo que ao acaso, com simples construções. Isto o levou a crer que 

faria algo inédito, o que não foi, pois segundo Eves (2004), o livro Euclide danicus, de autoria 

de Goerg Mohr (1640 – 1679) e publicado em 1672, já continha uma demonstração da 

descoberta de Mascheroni e esta tinha sido publicada 125 anos antes. No ano de 1890, outro 

matemático o August Adler (1863 – 1923) realiza uma publicação com uma nova 

demonstração dos resultados de Mascheroni, na qual faz uso de transformações de inversão. 

                                                           
24

 Ne pourroit-on pas décomposer L'élément mathámatique en ses élémens fondamentaux, la règle et le compas, 

à L'exemple de ceux qui ont décomposé L'eau en deux airs, et un air regardé jusqu'à présent comme simple, en 

deux substances? 
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Mascheroni, no início do prefácio da obra A Geometria do Compasso, mostra duas 

razões que o fez hesitar no caminhar de seus estudos nesta ramificação da Geometria. 

Primeiro, tinha o receio de que, fazendo uso somente do compasso, seus esforços se 

tornassem inúteis. Seu primeiro medo procedia do fato que ele não conseguia perceber no que 

resultaria encontrar, apenas com o compasso, pontos que outros já tinham determinado 

através do auxílio da régua e do compasso juntos. 

Em segundo lugar, ele temia que seus estudos não o levassem a descoberta alguma, o 

que nos parece algo natural para qualquer pesquisador, pois seu trabalho teria sido perdido. 

Realmente, as construções feitas só com o auxílio do compasso, para determinarmos os 

pontos da Geometria Elementar, poderiam tornar-se ainda mais complicadas que as já 

conhecidas com o auxílio da régua e do compasso aglomerados. Tal fato levou-o ao receio de 

que sua teoria fosse desprovida de elegância, praticidade e precisão, o que fez com que o 

autor abandonasse seus pensamentos nesta área de estudo da Geometria por algum tempo. 

Enquanto Mascheroni tinha seus pensamentos perturbados por suas incertezas, eis que 

lhe surge uma luz, ao reler por acaso Graham e Bird, um artigo que foi publicado na Encyclop 

Method intitulado Quart de Cercle Mural, Inglaterra. O quadrante construído por Graham
25

 

(1673 – 1751) foi levado para o observatório de Greenwich, – mais preciso até a época em 

que são construídos as máquinas de Ramsden (1731 – 1800)
26

 – para dividir seus quadrantes 

astronômicos. Mascheroni, no entanto percebeu que a divisão desta célebre máquina (de 

Graham) tinha sido realizada apenas com o auxílio do compasso e para ele nada foi mais 

interessante do que a descrição dos métodos empregados por tais estudiosos, em sua longa e 

engenhosa operação.  

Assim, Mascheroni afirma que não são necessárias explicações dos motivos que 

fizeram excluir a régua, visto que serão facilmente sentidos pelos que conheçam os trabalhos 

desse gênero, contudo, seus motivos são claros logo no início da obra, respaldando sua 

proposta como veremos a seguir. 

 

[...] Então eu adverti que a régua sozinha, podendo apenas ser usada para 

conduzir uma linha reta, poderia, talvez usar apenas o compasso, não para 

descrever apenas um círculo ou um arco, mas para descrer vários centros 

diferentes e com varias aberturas, encontrar por meio das interseções mutuas 

destes círculos vários pontos úteis e especificamente os pontos procurados, 

                                                           
25

 George Graham nasceu na Inglaterra e atuou nas áreas, da geofísica e relojoaria e também foi sócio da Royal 

Society. (HELLMAN, 1932). 
26

 Foi um inglês matemático astrônomo e fabricante de instrumentos (REIS, 1999). 
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da posição, em um problema qualquer [...]
27

. (DELL’OMO, 1798, p. VIII, 

tradução nossa). 

 

Nos prefácios supracitados
28

, Mascheroni em suas palavras mostra a superioridade do 

uso do compasso sobre o uso da régua – quando se trata de descrever com precisão as linhas, 

para testar o microscópio – é suficiente notarmos que em uma régua tanto longa possível, será 

quase impossível termos a garantia da precisão de todos os pontos traçados com a régua, o 

que torna difícil que ela seja rigorosamente direta em todo o comprimento.  

Os que empregam a régua em suas atividades práticas sabem que as linhas com ela 

descritas trazem uma incerteza de paralelismo, causada pelos pequenos movimentos no eixo 

da ponta que a marca, ou das imperfeições comuns nas arestas da régua. O compasso não 

sofre destes malefícios inconvenientes. De fato, para descrever uma circunferência ou um 

arco, tão exato quanto seja possível, é necessário e suficiente que sua abertura seja fixa, e as 

pontas muito finas, colocando uma delas no centro, a outra traça com perfeição o objeto 

mencionado. 

Entretanto ao ler o método
29

 de Graham, Mascheroni observou que este tinha se 

deparado com quatro dificuldades. 

A primeira dificuldade de Graham foi ser obrigado a operar por tentativas, ou seja, 

mesmo tendo determinado o arco de sessenta graus com o raio de círculo, todas as 

subdivisões foram feitas por tentativas. Dentre as proposições que já podemos tomar como 

verdadeiras da Geometria dos antigos, ou seja, da Geometria Euclidiana, temos um método
30

 

para dividirmos a circunferência em seis partes iguais só com o compasso, que é ensinado e 

demonstrado na décima quinta proposição do livro quarto
31

 de Os Elementos de Euclides – o 

qual é utilizado por Mascheroni. Com essa informação Graham só pode obter um ponto com 

precisão geométrica. 

                                                           
27

 Alors je m’avisai que, la règle seule ne pouvant servir qu’à conduire une ligne droite, l’on pouvait peut-être 

n’employer que le compas, non pour décrire seulement un cercle ou un arc, mais en en décrivant plusieurs de 

différens centres et avec diverses ouvertures, trouver par le moyen des sections mutuelles de ces cercles 

plusieurs points utiles et précisément les points cherchés de position dans un problême quelconque. 
28

 Primeira e segunda edição de sua obra, francesa e italiana respectivamente. 
29

 Graham sugere a divisão em 96 partes, isto é primeiro em 3 partes e depois bissectando sucessivamente até 

alcançar aquele número. (HELLMAN, 1932). 
30

 “Fique traçado o diâmetro    do círculo       , e fique tomado o centro   do círculo, e, por um lado, com 

a distância   , fique descrito o círculo     , e, tendo sido ligadas as   ,   , fiquem traçadas através até os 

pontos  ,  , e fiquem ligadas as   ,   ,   ,   ,   ,   ; digo que o hexágono        é tanto equilátero 

quanto equiângulo.” (EUCLIDES, 2009, p. 201-202). 
31

 Inscrever, no círculo dado, um hexágono equilátero e também equiângulo. 
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O segundo elemento que tinha provocado dificuldades para Graham foi a perda 

excessiva de tempo, fator que segundo Mascheroni, nem os mais hábeis foram capazes de 

evitar em suas experiências. 

A terceira consiste no fato de ter sido obrigado a utilizar dois planos, sendo um para os 

ensaios e outro que estava sobre o quadrante do círculo, em que ele mesmo transcreveu os 

resultados. Esta maneira foi selecionada para não ser comprometida pelos ensaios sobre o 

quadrante do círculo. 

Por fim, a quarta dificuldade foi ter que executar duas divisões diferentes, a do 

quadrante do círculo em 90º, trazendo com ela as subdivisões de um arco em três e em cinco 

partes. Os ensaios dessas subdivisões foram imperfeitos pelo grande número de erros 

inevitáveis. Segundo Mascheroni (1798), Graham quis tentar outra divisão do mesmo 

quadrante, que tivesse uma boa aproximação da primeira, mas que só dividia o arco de duas 

em duas partes. Assim, após a divisão do arco de 60º em duas partes, obteve dois arcos de 30º. 

Para encontrar o quarto arco divide então em três partes, aplicando as subdivisões por 2. 

Foram obtidas assim, a sexta e a décima segunda parte. Prosseguindo com o esse método 

obtém-se a divisão final do quadrante em 96 partes – no entanto Mascheroni não apresenta 

uso algum deste método em sua obra. Mesmo com tamanha aproximação, esta divisão era a 

que merecia maior confiança, mas a outra divisão do círculo em 90º graus foi comparada com 

a primeira, devido servir imediatamente aos astrônomos, corrigida com o auxílio de uma 

tabela calculada para esta finalidade.  

Com todas estas inconveniências provavelmente Bird
32

 (1709-1776) usou outro 

método para dividir seus quadrantes. Este novo método consiste em determinar os arcos 

através das cordas que os definem, as quais eram colocadas em uma escala média e divididas 

em partes iguais. Mesmo assim, o método não estava isento de imperfeições, já que lhe 

faltava, de início, a precisão geométrica, em segundo lugar, o quadrante do círculo tinha 

necessariamente as inexatidões que se encontravam sobre a escala.  

Diante das imprecisões identificadas nos métodos citados anteriormente, assim como 

as contribuições e a importância apresentada pelos instrumentos astronômicos, Mascheroni foi 

conduzido a considerar seu projeto da Geometria do Compasso, sob um ponto de vista 

favorável, no qual não segue nenhum dos dois métodos utilizados para dividir os quadrantes 

astronômicos, desenvolvendo assim novos métodos que permitiram o nascer da Geometria do 

Compasso. Passa, então, a acreditar em suas próprias ideias, antes esquecidas, pois percebia 

                                                           
32

 John Bird foi um grande fabricante de instrumentos astronômicos da Inglaterra e teve muitas de suas máquinas 

em observatórios da Europa, por exemplo Paris, Greenwich. (HELLMAN, 1932). 
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que, se obtivesse a divisão da circunferência em mais de seis partes iguais, fazendo uso 

apenas do compasso, estaria dando grandes contribuições, não só para Geometria, mas 

também para a Astronomia.  

Isto posto, Mascheroni creditava que estaria fazendo para os que trabalham com 

instrumentos astronômicos um serviço muito importante e suas subdivisões da circunferência 

teriam sido mais entendidas e mais confiáveis que a divisão do quadrante em 90 graus. Com 

isso, seria possível oferecer para esta categoria, ou seja, para os astrônomos, um meio de 

obtenção de uma precisão geométrica em suas divisões.  

Além disso, também estaria economizando o tempo deles, evitando suas tentativas, 

pois eliminariam a necessidade de fazer duas divisões a cada vez, assim como usar dois 

planos diferentes. Sobretudo, confiou que tornaria inútil o uso de escalas, como a utilizado por 

Bird, na qual não garantia a exatidão. Nesta ótica, Mascheroni coloca: “Só me restou uma 

única crença, que meu novo método, não fosse complicado, nem muito longo para ser 

conveniente nas praticas
33

 (DELL’OMO, 1798, p. XV, tradução nossa)”. Com isso o autor 

passa a não temer mais que o seu método torne-se desgastante e até mesmo inútil. 

Mascheroni não esperava que a aplicação da Álgebra pudesse lhe ser útil, então decide 

buscar auxílio por meio puramente geométricos, os quais não são indicados em sua obra, pois 

para Mascheroni estas foram apenas muitas tentativas diferentes, que serviram para obter os 

resultados procurados. Deixa assim, para os que queiram estudar esta área, o cuidado de 

examinar as ligações entre os problemas que o levou a esta nova teoria e se possível seguir 

outro caminho que os possa levar a descobrir, de forma mais breve e curta, a invenção da 

Geometria do Compasso. 

Dois anos antes da publicação de A Geometria do Compasso, Mascheroni encaminha 

um primeiro ensaio de sua obra ao cidadão Annibale Beccaria (s/d), através de uma carta 

publicada no Jornal Brugnatelli. Beccaria seria, dentre seus conhecimentos, o mais adequado 

para realizar críticas a sua obra, pois era conhecido como o mais habilidoso no manuseio dos 

mais delicados instrumentos matemáticos.  

O primeiro ensaio da obra de Mascheroni consistia no método de dividir a 

circunferência em vinte e quatro partes iguais, com o auxílio de apenas um ponto fora da 

circunferência. Esta era a execução mais simples possível para determinar tal construção. 

Outro método que também está neste ensaio, foi o de dividir a circunferência em cento e vinte 

partes, o qual era muito longo e complicado, então continuou com seus estudos até que a 

                                                           
33

 Il ne me restoit que la seule crainte, que ma nouvelle méthode ne fût compliquée et trop longue pour être 

commode dans la pratique. 
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publicação da obra obteve um novo método para mesma divisão, que considera ser o mais 

breve possível. A carta também continha outros métodos e problemas de construções 

geométricas, as quais Mascheroni não se detém em detalhes no seu prefácio.  

Em seguida, passaremos para uma abordagem dos tópicos e problemas que são 

discutidos por Mascheroni em cada um dos doze livros que compõem a obra A Geometria do 

Compasso. Nessa discussão, tentaremos pôr em evidência os métodos que são abordados pelo 

autor para que possa deixar as construções mais simples possíveis, permitindo que seus 

leitores tenham uma melhor compreensão da natureza e da solução dos problemas propostos. 

 

 

2.5.2 O conteúdo da obra 

 

Neste ponto tentaremos mostrar um pouco do tratamento matemático dado por 

Mascheroni nos 12 livros que compõem a obra A Geometria do Compasso. Veremos que este 

autor, por mais que esteja com seus estudos voltados para construções geométricas, não 

abandona em um só momento o rigor matemático que lhe permite a garantia da veracidade 

das construções, sobretudo, o rigor axiomático herdado dos gregos. Desse modo, faz uso, sem 

modesta, de demonstrações puramente algébricas, sem perder a beleza e a naturalidade de tais 

construções. 

Mascheroni enumera os principais parágrafos de sua obra do primeiro livro até o 

décimo segundo, para que fique mais simples de consultar e citar lemas, proposições, 

problemas, soluções e demonstrações precedentes em alguns momentos a posteriori. Isto será 

facilmente percebido em alguns enunciados e demonstrações dos problemas que estaremos 

abordando na sequência. 

Na obra, Mascheroni inicia o primeiro livro falando das noções preliminares, em que 

aborda algumas proposições e lemas para reforçar os conhecimentos de Geometria. No 

segundo livro, Mascheroni já adentra mais nos novos conceitos da Geometria do Compasso, 

tratando de problemas sobre a divisão de circunferências e arcos de círculos em partes 

iguais, fazendo uso somente do compasso.  No terceiro livro, são discutidos problemas a 

respeito da divisão e multiplicação de segmentos de retas, multiplicações inteiras, divisões 

fracionárias sucessivas, dentre outras abordagens. O quarto livro trata da resolução de 

problemas em que necessitasse adicionar ou subtrair distâncias num segmento dado, de 

modo que, quando somemos dois ou mais segmentos, o resultado seja um novo segmento de 

reta, de forma que possamos garantir que passe uma reta por este novo segmento, também são 
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abordados problemas em que deve ser encontrado uma paralela ou perpendicular a um 

segmento dado. O quinto livro trata de problemas sobre distâncias proporcionais, as quais 

devemos encontrar distâncias proporcionais a uma ou mais distâncias dadas e como dividir 

um segmento em partes proporcionais a segmentos dados. O sexto livro trata de alguns 

métodos para encontrar raízes de números racionais. No sétimo livro são abordados 

problemas a respeito das interseções de circunferências, circunferências e retas e entre retas. 

No oitavo livro são tratados situações sobre a construção, multiplicação e divisão de ângulos, 

utilizando apenas o compasso, bem como alguns problemas envolvendo as razões 

trigonométricas: seno, cosseno, tangente e secante. No nono livro, são discutidas as 

construções de figuras semelhantes e polígonos regulares. No décimo livro, são abordados 

problemas em que temos de circunscrever e inscrever círculos em polígonos regulares e/ou 

qualquer. O décimo primeiro livro trata de uma coleção de problemas resolvidos apenas com 

o auxílio do compasso. Por fim, no décimo segundo livro é apresentada uma lista de 

problemas que são resolvidos por aproximação. 

Tendo em vista um dos objetivos desta pesquisa, detalharemos agora os três primeiros 

livros da Geometria do Compasso. 

 

Livro I – Preliminare.  

Este livro é iniciado com a apresentação do que o autor está considerando como a 

Geometria do Compasso. Nesta ótica, Mascheroni coloca: “Chamo Geometria do Compasso 

aquela, que através exclusivamente do compasso sem a régua determina a posição dos pontos 

(DELL’OMO, 1797, p. 1, tradução nossa).
34

” Na sequência, são provados alguns lemas, 

teoremas e corolários, tidos como básicos para a Geometria Euclidiana Plana, e que são tidos 

por Mascheroni como também necessários para composição de sua obra. Assim constituem 

uma parte de conhecimentos prévios para acompanhar melhor seu trabalho. Por este motivo 

estão presentes nas demonstrações que se seguirão aos problemas abordados.  

Um exemplo dos resultados apresentados, e conforme posto na obra, é o lema do § 13 

da obra: “Se com dois centros   e  , e com os raios    e    descrevemos os arcos, que são 

cortados em   e  ,   e  , os pontos  ,  ,  ,   estão na mesma reta (Figura 3)”
35

 

(DELL’OMO, 1901, p. 14, tradução nossa). 

 

                                                           
34

 Chiamo Geometria del Compasso quella, che per via del solo compasso senza la riga determina la posizione 

dei punti. 
35

 Lemma. Se co’ due centri  , e  , e co’ raggi    ed    si descrivano degli archi, che si tagliano in   e  ;   e 

 ; i punti Q, P, p, q saranno nella stessa retta (Figura. 3).  
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Imagem 4 – Figura 3 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 265) 

 

Adiante segue a demonstração dessa imagem, conforme Dell’Omo (1901); 

 

Demonstração: 

Sendo por construção, respectivamente, iguais entre eles 

todos os lados dos triângulos    ,    , o ângulo     

será igual ao ângulo     (8, liv. 1). 

Da mesma forma prova que          .  

Por tanto, a soma dos dois    ,     é igual à soma dos 

dois ângulos    ,    . 

Mas a soma destes quatro ângulos é igual a quatro ângulos 

retos (13, liv. 1, corolário). 

Portanto, alguma das somas de dois dos ângulos é igual a 

dois ângulos retos. 

Assim,     é uma reta (14, liv. 1). Na mesma maneira 

prova que é raso o ângulo    . 

Assim, os pontos         estão na mesma reta
36

. 

(DELL’OMO. 1901, p.14, tradução nossa). 

Ainda referente à utilização dos resultados presentes na obra de Euclides, temos um 

momento em que o autor Mascheroni diz: “[...] será licito servi-se de demonstrações 

construídas com o uso da régua, para quê eu deva mencionar proposições e livros de Euclides. 

                                                           
36

 Dim. Essendo per costruzione eguali rispettivamente tra loro tutti i lati de’ triangoli    ,    ; l’angolo     

sarà eguale all’ angolo     (8, lib. 1). Per la stessa si dimostra essere        . Dunque la somma de’ due 

        è eguale alla somma de’ due    ,    . Ma la somma di questi quattro angoli è eguale a quattro retti 

(13, lib. 1, coroll.). Dunque ciascuna delle somme di due eguali equivale a due retti. Dunque la     è retta (14, 

lib. 1). Nella stessa maneira si dimostra, che è retta la    . Dunque i puntî         sono nella stessa retta. 
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(DELL’OMO, 1797, p. 12, tradução nossa)
37

” Com isso podemos ver que Mascheroni 

trabalha dentro da Geometria do Compasso mantendo um respeito e admiração por todas as 

proposições de Os Elementos, as quais são, sempre que necessárias, indicadas nas suas 

demonstrações. 

 

Livro II – Della divisione della circonferenza e degli archi del cerchio.  

O livro dois trata das resoluções de proposições e 11 problemas sendo que 10 dizem 

respeito à divisão de circunferências e apenas um sobre a divisão de arcos de círculos em 

partes congruentes.  

 Dividir a circunferência do círculo     em quatro partes iguais. 

 Dividir uma circunferência em oito partes iguais. 

 Dividir a circunferência em doze partes iguais. 

 Dividir a mesma circunferência em vinte e quatro partes iguais. 

 Depois de ter dividido a circunferência em 24 partes (§32)
38

 iguais, subdividi-la em 

quarenta e oito. 

 Dividir a circunferência     em cinco partes iguais. 

 Dividir a circunferência em dez partes iguais. 

 Dividir a circunferência em cento e vinte partes iguais. 

 Dividir a circunferência em vinte partes, ou seja, encontrar uma vigésima parte dela. 

 Dividir uma circunferência em 240 partes iguais. 

 Dividir qualquer arco    em duas partes iguais em  . 

 

Nas resoluções de todos os problemas de construções que são debatidos nesse livro, 

bem como nos demais, notamos que o autor segue algumas etapas que permitem aos que 

estudem sua obra, obter um melhor entendimento e assim uma boa aprendizagem dos 

problemas. Essas etapas consistem na apresentação do problema e solução geométrica e 

Demonstração (generalização), o caminho percorrido para realizar tal solução se assemelha ao 

processo de Investigação Matemática apresentado por Ponte, Brocardo e Oliveira (2009, p. 

22) ao ressaltar que “As investigações matemáticas constituem uma das atividades que os 

alunos podem realizar e que se relacionam, de muito perto, com a resolução de problemas. 

[...]”, tal fato pode ser notado nos passos das construções e demonstrações algébricas, que nos 

                                                           
37

 [...] sarà poi lecito servirse di dimostrazioni costruiti secondo l’uso col compasso e cola riga, al qual fine 

citeremo le proporsizioni e i libri d’Euclide. 
38

 Prob. Dividere la stessa circonferenza in ventiquattro parti eguali. 
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permitem observar que os pontos tomados em cada uma das construções são os mais precisos 

possíveis.  

Para resolver o primeiro problema, da divisão da circunferência em partes iguais, 

Mascheroni parte de uma construção realizada apenas com o compasso, que já era conhecida 

pela Geometria dos antigos
39

 e que trata da divisão da circunferência em seis partes iguais, 

possível de ser executada apenas com o auxílio do compasso. 

Um fato notável nas soluções apresentadas por Mascheroni para os quatro primeiros 

problemas citados anteriormente, é que, em cada um a partir do segundo, adota a construção 

do problema precedente como base, ou seja, os passos da primeira construção constituirão 

uma primeira etapa para realizar a construção do segundo problema. Tais construções, por sua 

vez, tornaram-se as duas primeiras etapas para realização da construção do terceiro problema. 

Portanto, para que possamos realizar a construção do quarto problema temos que passar pelas 

soluções dos três primeiros, o que torna o estudo desta teoria menos cansativo, pois, deste 

modo e conforme a análise da obra de Mascheroni identificamos que a forma como os 

problemas são apresentados ao leitor/estudante, permite que o estudante não fica assustado, 

quando se depara com um problema que lhe exige um grau mais elevado de atenção.  

Antes de resolver o problema da divisão da circunferência em quarenta e oito partes, o 

autor demonstra dois lemas para validar resultados que serão utilizados na solução do 

problema. Neste momento, tem-se um ciclo de divisões em que o número de partes são todos 

múltiplos da primeira construção. Ao todo, pertencem a este ciclo, os problemas de divisão da 

circunferência em 4, 8, 12, 24 e 48 partes. 

Como um novo ciclo de divisões temos 5 problemas. Nele o primeiro problema é a 

divisão da circunferência em cinco partes iguais. Para realização das construções dos 

problemas deste ciclo Mascheroni adota com necessário os três últimos problemas do 

primeiro ciclo, conforme apresentado no Fluxograma 1, tais construções tornam-se pré-

requisito e/ou etapas dentro das construções deste novo ciclo.  

Dessa maneira o problema da divisão da circunferência em cinco partes iguais, decorre 

da construção em que resolve o problema da divisão da circunferência em doze partes iguais 

(ver imagem 5). Esta construção torna-se uma das etapas para a construção da divisão da 

circunferência em dez partes iguais. Na resolução do problema seguinte juntamos a 

construção da divisão da circunferência em cinco partes iguais, com a construção realizada 

para resolver o problema da divisão da circunferência em vinte e quatro partes iguais passam 

                                                           
39

 Mascheroni em sua obra considera como geometria dos antigos, a geometria dos gregos de Os Elementos, bem 

como todas as obras de Geometria que o antecedem. 
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a ser pré-requisito para a construção que resolve o problema da divisão da circunferência em 

cento e vinte partes iguais. Para executar a divisão da circunferência em vinte partes iguais, 

Mascheroni utiliza um artifício bastante simples, assumindo como base as divisões da 

circunferência em quatro partes iguais que se encontram presente na divisão em cinco partes 

iguais. Notemos que nesta construção podemos localizar imediatamente um arco 

correspondente a uma vigésima parte do comprimento da circunferência.  

 

Imagem 5 – Figura 12 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 266) 

 

Para finalizar os problemas de divisões de circunferências, temos a divisão em 

duzentas e quarenta partes, em que o método para solução faz uso de quase todas as 

construções já realizadas, pois nesta construção Mascheroni faz as seguintes construções: a 

divisão da circunferência em vinte e quatro partes iguais, a divisão da circunferência em 

quarenta e oito partes iguais, a divisão da circunferência em cinco partes iguais e a divisão da 

circunferência em dez partes iguais. 

O último problema desta parte da obra trata da divisão de um arco qualquer ao meio. 

Neste é abordado alguns casos particulares, para depois chegarmos a uma generalização, duas 

observações são destacadas pelo autor, para quando tivermos de dividir um arco ao meio, um 

arco pequeno e/ou um arco muito grande, nestas duas situações é recomendado que: se o arco 

for pequeno, sejam adicionados arcos iguais nos extremos, caso o arco seja muito grande, 

então devemos subtrair arcos iguais nos extremos, assim estaremos reduzindo o grau de 

dificuldade no manuseio do compasso, possibilitando que a atividade seja desempenhada da 

melhor forma possível. 

Veremos no Fluxograma 1, a representação esquemática de como ocorre o processo de 

divisão da circunferência e arcos em partes iguais. 
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Fluxograma 1 – Ligações presentes entre os problemas das divisões da circunferência e arcos 

de círculo do livro II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Fluxograma 1, são apresentas as ligações presentes entre os problemas das divisões 

da circunferência e arcos de círculo, seguindo uma estrutura que induz o leitor ao caminho 

que Mascheroni enxergava como mais adequado para resolver os problemas. O primeiro 

ciclo, de problemas do livro II, inicia-se com a divisão da circunferência em seis partes iguais. 

Mascheroni usa este resultado, que já estava estabelecido em Os Elementos de Euclides, 

partindo deste método prosseguindo com divisões múltiplas até atingir a divisão em quarenta 

e oito partes iguais, finalizando o primeiro ciclo. Para adentrar ao segundo ciclo, Mascheroni 
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parte da construção que realizou para dividir a circunferência em doze partes iguais, porém, 

ele não utiliza apenas essa construção, mas também a divisão em vinte e quatro e quarenta e 

oito partes, em que essas construções constituem etapas nas divisões que pertencem ao 

segundo ciclo, para que possa localizar um ponto interno a circunferência que representa a 

medida de uma corda de um quinto da circunferência, com isto permite a realização do 

segundo ciclo de construções que almeja chegar à divisão da circunferência em duzentos e 

quarenta partes iguais. Para tanto, após a divisão em doze partes iguais faz a divisão da 

circunferência em cinco partes iguais. Para dividir a circunferência em dez partes iguais 

utiliza a divisão em cinco partes iguais, para realizar a divisão da circunferência em cento e 

vinte partes iguais são utilizadas as divisões em vinte e quatro partes iguais e em cinco partes 

iguais, a divisão da circunferência em vinte partes iguais também é realizada a partir da 

divisão em cinco partes iguais, por fim para atingir a divisão da circunferência em duzentos e 

quarenta partes iguais utiliza-se das divisões em vinte e quatro partes iguais, a divisão em 

quarenta e oito partes iguais, a divisão em cinco partes iguais e a divisão em dez partes iguais.  

Desencadeando-se diretamente da problemática do livro II, temos como último 

problema a construção para dividir um arco de círculo ao meio, que é independente dos dois 

ciclos anteriores, porém é necessário que haja o conhecimento e maturidade na Geometria do 

Compasso para que se possa resolver este problema, que apesar de simples, exige de seu 

construtor habilidades e noções geométricas as quais são adquiridas com a construção e 

resolução dos problemas anteriores. Este finaliza o segundo livro, pois, poderemos realizar 

combinações destas construções para resolver outros problemas a respeito de divisões da 

circunferência. 

 

Livro III – Della moltiplicazione e divisione delle distanza in linea retta.  

No terceiro livro são apresentados os problemas e as soluções para divisão e 

multiplicação de segmentos de reta, apenas com o compasso. O livro aborda os seguintes 

problemas: 

 Duplicar um segmento   40; 

 Triplicar, quadruplicar etc. um segmento    e 

 Dividir em duas partes iguais um segmento   , ou seja, encontrar o ponto  , que está 

na reta    a sua metade; 

                                                           
40

 Esta é uma notação utilizada por Mascheroni para representar um segmento diferente da habitual que é       . 
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 Continuar subdividindo em duas partes iguais com construções simples, a    em  ; 

   em  ; indefinidamente – esta construção trata de divisões sucessivas ao meio do 

segmento de reta    do problema anterior, ou seja, determinado o ponto médio   de 

  , iremos encontrar o ponto médio   de   , e por fim o ponto médio   de   , esta 

subdivisão pode ser continuada. (ver Imagem 6 – Figura 18 da obra). 

 Dividir em três partes iguais o segmento   . 

 Dividir um segmento    em um número qualquer de partes iguais. 

 

Imagem 6 – Figura 18 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 267) 

 

Elucidando o primeiro problema, este trata da duplicação de um segmento de reta   . 

Para tanto Mascheroni apresenta uma solução simples e básica, a qual já tinha sido 

demonstrada no início do primeiro livro, logo após a definição da Geometria do Compasso. O 

segundo problema diz respeito à triplicação e quadruplicação de um segmento   , o qual é 

resolvido com uma solução simples e rápida. No terceiro problema é abordada a divisão ao 

meio de um segmento   , para o qual são apresentadas cinco soluções distintas, que possuem 

em sua essência ideias bastante semelhantes.  

O problema seguinte aborda a divisão sucessiva do segmento    a partir do ponto 

médio, ou seja, encontrar um ponto   que seja o ponto médio de   , em seguida encontrar 

um ponto   que seja o ponto médio de   . Apesar de o autor nos fornecer ferramentas 

suficientes para prosseguirmos com a divisão para determinarmos ¼, 1/8, 1/16 ... ele só 

realiza a construção para os três primeiros casos, afirmando que a construção pode ser 

continuada de forma semelhante para os demais. 

O penúltimo problema do terceiro livro trata da divisão, em três partes iguais, de um 

segmento de reta   . O autor apresenta uma solução como sendo a mais simples para a 

realização de tal divisão. 
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No último problema do livro III, é discutida a divisão de um segmento    em uma 

quantidade qualquer de partes iguais de modo que Mascheroni propõe no problema uma 

generalização, apresentando apenas duas construções para os seguintes casos: A divisão em 

cinco e sete partes iguais, ao procedermos com tais construções fica evidente que o método 

pode ser generalizado para um número qualquer de partes iguais que queiramos dividir um 

segmento   .  

Na resolução dos problemas deste livro torna-se maior o uso de proposições presentes 

em Os Elementos de Euclides, as quais são citadas pelo autor durante as demonstrações das 

soluções. 

 

Livro IV – Dell’addizione e sottrazione delle distanze; della situazione delle 

perpendicolari e delle parallele.  

Essa obra trata das formas de adição e subtração de segmentos de retas, de modo que, 

quando adicionarmos duas distâncias, estas estejam em uma mesma reta. Também são 

tratados os casos de determinação de retas e segmentos perpendiculares e paralelos, os quais 

são tratados nos problemas a seguir. 

 Da distância    retirar uma distância igual a   . 

 Adicionar a distância    à distância    em uma linha reta. 

 Sobre o segmento AB orientado de A até B colocar o segmento CD maior que AB. 

 Dados os pontos   e  ; encontrar um ponto   de tal modo que a reta seja 

perpendicular à    em   e igual a um dado   . 

 Dados os pontos   e  ; encontrar um ponto   de maneira que    seja perpendicular a 

  . 

 Dados os dois pontos extremos de uma reta    e um ponto   fora desta, encontrar 

outro ponto  , que determina a posição da    perpendicular a   , e o ponto   (onde 

a corta). 

 Descobrir dois pontos de uma reta, que seja perpendicular ao meio de   . 

 Dados dois pontos   e   de uma reta, e um ponto   fora dessa, pelo qual se conduza 

uma paralela a   ; encontrar outro ponto  , que determina a posição. 

 Dados dois pontos   e   de uma reta, e um ponto   fora dessa; colocar para este ponto 

a distância    seja paralela a   , e seja igual para um dada   . 

 Examinar se os três pontos  ,  ,   estão em linha reta. 

 Dados os três pontos  ,  ,   examinar se a    é perpendicular a   ; 
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 Examinar se a reta, que passa por dois pontos dados  ,  , seja perpendicular a reta, 

que passa por outros dois pontos dados  ,  ; 

 Dados dois pontos  ,   de uma reta e dois  ,   de outra; examinar se sejam paralelos. 

 

Vejamos como Mascheroni procede na solução e demonstração do primeiro problema 

abordado neste livro: 

Solução: Com raio   , e com centro   (se a distância que você quer tirar dessa parte) 

descreva um círculo     . Com centro  , e com qualquer raio descreva um arco, que corte o 

círculo em   e  . Divida em dois o arco     (§. 60)
41

 em  . Será o ponto   sobre a reta   , 

e será    o restante (ver Imagem 7 – Figura 24). 

 

Imagem 7 – Figura 24 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 268) 

 

 A seguir o demonstrativo da imagem anterior: 
 

Demonstração:  

Tendo os dois triângulos    ,     os lados iguais; 

Será o ângulo         (8, liv. I)
42

. 

Será, portanto, o ângulo     igual a metade do ângulo 

   . 

Também tem os lados iguais um ao outro, os dois 

triângulos    ,    ; 

Tentará do mesmo modo, que o ângulo     é a metade do 

ângulo    , portanto o ângulo     é igual ao    .  

Portanto o ponto   é sobre   . 

                                                           
41

 Mascheroni neste momento faz referência ao problema. Dividir um segmento AB em um número qualquer de 

partes iguais. Resolvido anteriormente. 
42

 Esta é a notação utilizada  por Mascheroni para referenciar livros e proposições de Euclides neste caso ele está 

mencionado a proposição oito do livro um de Euclides. 
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Mas é também    igual ao   . 

Portanto    será o restante de    tirando o   . 

(DELL’OMO. 1901, p. 40-41, tradução nossa). 

 

Podemos notar, na solução e na demonstração apresentadas anteriormente, que 

Mascheroni usa resultados que foram obtidos em problemas anteriores, mesmo para um 

problema simples como o apresentado. Além disso, que em sua demonstração, sempre que 

necessário, utiliza e menciona resultados já conhecidos nos livros da obra de Euclides. Esses 

fatos são notados em todas as resoluções dos problemas. 

 

Livro V – Delle distanze proporzionali.  

No livro V, são abordadas as formas de encontrar segmentos proporcionais a dois ou 

mais segmentos dados, bem como, pontos que dividam um segmento em segmentos 

proporcionais a segmentos dados. Vejamos quais são os problemas presentes neste livro. 

 Encontrar uma terceira proporcional às duas distâncias   ,   , da quais a primeira 

   é maior do que a segunda   . 

 Encontrar uma terceira proporcional às duas distâncias   ,   , dos quais a primeira 

   é menor do que a segunda, porém maior do que a metade dela. 

 Encontrar uma terceira proporcional às duas distâncias   ,   , das quais a primeira 

   é menor do que a metade da segunda. 

 Encontrar a quarta proporcional às três distâncias   ,   ,   . 

 Dividir a    em   partes proporcionais às duas distâncias dadas   ,   . 

 Dividir a    em média extrema razão. 

 Entre as duas distâncias dadas    e    encontrar a média proporcional. 

 

Para ilustrarmos como o autor procede nas resoluções dos problemas deste livro, 

mostraremos os meios pelos quais é resolvido o primeiro problema listado anteriormente. 

Solução: Com centro  , e com raio    se descreva um arco indefinido    . Com 

centro  , e com raio    se descreva a semicircunferência    . Será    a terceira 

proporcional. 
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Imagem 8 – Figura 35 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 269) 

 

 

Demonstração: 

Pelo lema do §22
43

 será            . 

Portanto            . 

Em seguida (17, liv. VI)             

(DELL’OMO. 1901, p. 46, tradução nossa).  

 

Livro VI – Delle radici. 

O sexto livro é referente às raízes de números racionais. São determinados os 

segmentos equivalentes às raízes de um até dez no primeiro problema. Em problemas 

posteriores são versados métodos para encontrar as raízes de quaisquer números inteiros e de 

números quebrados, ou seja, números decimais. No último problema, é determinado um meio 

para obter a metade das raízes de um até vinte e cinco. O livro aborda os seguintes problemas: 

 Encontrar facilmente as raízes dos números inteiros de um até dez, tomando por 

unidade de distância   . 

 Por meio das raízes encontradas no problema anterior, encontrar as outras raízes de 

números inteiros de 10 até 36. 

 Encontrar as raízes de todos os números inteiros. 

 Encontrar a raiz de qualquer número quebrado. 

 Encontrar facilmente a metade das raízes dos números inteiros de um a vinte e cinco. 

 

                                                           
43

 Lema. Se for          (fig. 4);         , estando    sobre o prolongamento da reta   ; será 

           . 
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Para entendermos melhor como Mascheroni debate as resoluções dos problemas deste 

livro, observemos a solução e a demonstração apresentada por ele para o primeiro dos 

problemas listados anteriormente: 

Solução: Com raio    descreva o círculo    ; faça na sua circunferência    

              . Com os centros   e  , e com raio    se marquem os arcos, que 

se cortem em   e  . Com o mesmo raio   , e com os centros   e   se marquem dois arcos 

que se cortem em  . Com raio   , e com centro   corte a circunferência em  . Com os 

centros   e  , e com raio    se marquem dois arcos que se cortem em  .  

Desse modo, ter-se-á: 

 

Imagem 9 – Figura 43 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 270) 

 
Imagem 10 – Segmentos que representam as raízes 

 
Fonte: Dell’Omo (1901, p. 51) 

 

Passemos agora para demonstração de tais resultados. 

 

Demonstração: 

Tendo então os dois triângulos    ,     os lados iguais 

entre deles será o ângulo; 

        (8, liv. I). 

Então (daí)    paralelo a    (28, liv. I), embora o    será 

perpendicular ao   , como a    (§ 28) (27, liv. I). 
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Tendo então o ponto   e o ponto   a mesma distância dos 

pontos   e  , da mesma maneira o ponto   e o ponto  ; 

serão os quatro pontos  ,  ,  ,   sobre a mesma reta 

(§13), e será; 

      (§ 14). 

Será, portanto; 

                   

(47, liv. I)                ; 

Então      .  

Do mesmo modo                  . 

Mas sendo      .  

É ainda          ;  

Então; 

              ; e é         (§ 27). 

Portanto; 

       ; e      . 

Comparando-se então os pontos  ,  ,  ,  ,   com os 

pontos  ,  ,  ,  ,   da fig. 3, e feitas as substituições na 

equação; 

                  (§ 18), 

se obterá  

                         . 

Então      . 

Sendo também       (§ 14);  

Será               . 

Então      . 

Tem-se então        . 

Finalmente sendo 

                        ; 

Tem-se       . (DELL’OMO. 1901, p. 51-52, tradução 

nossa). (ver Imagens 9 e 10). 
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Livro VII – Della intersezione delle rette cogli archi di cerchio e tra loro. 

O sétimo livro refere-se aos problemas de encontrar os pontos de interseção entre 

circunferências, retas e circunferências e entre retas. Lembremos que nesta obra, quando 

falamos de retas estamos tratando de apenas dois de seus pontos, os quais a definem, bem 

como para os segmentos de retas, já que na Geometria do Compasso estamos trabalhando na 

resolução dos problemas apenas com o compasso. No referido livro, são abordados os 

seguintes problemas. 

 Dado um arco     descrito com centro  ; encontrar os dois pontos, onde a 

circunferência corta a reta, que passa por   e por outro ponto dado  . 

 Dados dois pontos  ,   de uma reta, e dois pontos  ,   de outra; Encontrar o ponto   

onde se cruzam. 

 

Para termos um melhor entendimento de como o autor procede nas resoluções dos 

problemas deste livro, mostraremos de que forma o autor elaborou a resolução do primeiro 

problema listado anteriormente. 

Solução: Com centro  , e com raio arbitrário    descreva um arco que corte o arco 

    em   e  . Divida o arco    pela metade em   (§ 60). Determine a semicircunferência 

    (§ 64). Serão   e   os dois pontos procurados. 

 

Imagem 11 – Figura 48  

da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 270) 

 

Demonstração: 

Sendo a mesma distância dos dois pontos   e   os três pontos 

 ,   e  , estarão na mesma reta (§ 13). Mas na reta    há 

também o ponto   extremo do diâmetro    (15, liv. IV) etc. 

(DELL’OMO. 1901, p. 60, tradução nossa). 
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Livro VIII – Delle costruzione, moltiplicazone e divizione degli angoli, e delle linee 

trigonometriche. 

Nesse oitavo livro, o autor inicialmente explica como se dá a construção dos ângulos, 

que deve ser seguida para resolver os problemas. Temos os seguintes problemas: 

 Sendo dado um ângulo     por meio dos três pontos  ,  ,  , e dados dois pontos   e 

 ; encontrar um ponto  , de modo que os ângulos     sejam iguais a    ; 

 Duplicar, triplicar, quadruplicar e etc. um ângulo dado     (§ 113); 

 Examinar se o ângulo     dado por três pontos  ,  ,   verificar se é semirreto; 

 Dividir pela metade o ângulo    , dado por três pontos  ,  ,   nos quais   é 

desigualmente
44

 distante de   e de  ; 

 Dado o arco   , descrito com centro  , encontrar o seu seno, o cosseno, a tangente e a 

secante; 

 Dado o seno    de um arco de um raio dado   , encontrar este arco; 

 Dado o cosseno    de um arco de um raio dado   , encontrar este arco; 

 Dada a tangente    de um arco de um raio dado   , encontrar este arco; 

 Dada a secante    de um arco de um raio dado   , encontrar este arco. 

 

Pelos problemas listados, podemos notar que Mascheroni considera muitos casos 

específicos, os quais envolvem situações de construção, divisão de ângulos e a determinação 

de arcos. Para que possamos observar como ele resolve tais situações problemas. Vejamos sua 

resolução do primeiro dos problemas do livro VIII. 

Solução: Encontrada (§ 93) uma quarta proporcional a três distâncias   ,   ,   , com 

essa tomada por raio e com certo   se descreva um arco que passa por  . Encontrado também 

uma quarta proporcional a três   ,   ,   , com ela por raio, e com centro   si descreva outro 

arco que corte o primeiro em  . Será o ângulo        . 

 

Imagem 12 – Figura 51 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 271) 

                                                           
44

 O ponto A não é equidistante de B e C. 
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Demonstração: 

Uma vez que os dois triângulos    ,     têm lados 

proporcionais, terão iguais os ângulos opostos para os 

lados proporcionais (5, liv. VI). (DELL’OMO. 1901, p. 

64, tradução nossa). 

 

Livro IX – Delle Figure simili e dei poligoni regulari. 

O livro IX trata da construção de figuras semelhantes, com problemas do tipo: 

inscrever em um círculo dado um polígono regular que possa ser determinado apenas com o 

compasso e dados os vértices de um polígono regular, encontrar um círculo que fique 

circunscrito. Vejamos como estas situações são abordadas nos problemas desse livro. 

 Sobre um dado lado    (Figura 51), construir um triângulo semelhante a um dos 

dados triângulos    . 

 Construir uma figura semelhante a uma dada       , que tenha uma dada relação 

entre suas áreas; 

 Inscrever em um círculo um dado polígono regular dentre aqueles, que pode ser 

escrito com o compasso e com a régua. 

 Em um círculo dado      circunscrever um triângulo equilátero (§ 124). 

 Em um dado círculo circunscrever um quadrado. 

 Dados os vértices de um polígono regular inscrito no círculo; encontrar os vértices de 

um polígono semelhante regular circunscrito. 

 Sobre um dado lado    construir um triângulo equilátero. 

 Sobre um dado lado    construir um quadrado. 

 Sobre um dado lado    construir um pentágono regular. 

 Sobre um dado lado    construir um hexágono regular. 

 Sobre um dado lado    construir um octógono regular. 

 Sobre um dado lado    construir decágono regular. 

 Sobre um dado lado    construir um polígono regular qualquer entre aqueles, que 

podem se inscrito no círculo (§ 128). 

 Construir um quadrado em torno de uma dada diagonal   . 

 

Um dos problemas bastante interessante para discutirmos como Mascheroni o resolve 

é o sexto da lista deste livro em que constrói um polígono regular circunscrevendo um círculo:  
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Solução: Sejam os pontos  ,  ,  ,  , etc. vértice do polígono incrito no círculo. Com 

um deles   tomado por centro, e com a distância de dois deles    tomado por raio se 

descreva a semicircunferência     (§ 64). Com os centros   e  , e com raio    se marcem  

dois arcos, que se cortem em   (No caso do petágono (fig. 61) o ponto   coicide com o ponto 

 ). Com este mesmo raio   , e com centro   se corte a circunferência     em  . Com raio 

  , e com os centros  ,  ,  ,  , etc. vértices do pologono inscrito se descrevam arcos, que se 

cortam nos pontos  ,  ,  ,  , etc. Estes serão os vértices do polígono circunscrito. 

 

Imagem 13 – Figura 62 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 272) 

 

 

Demonstração: 

Pelo § 22 tem-se 

            , isto é             .  

Em seguida (17, liv. VI) 

                 . 

Mas, 

      e      . 

Portanto, nos dois triângulos isósceles    ,     todos os 

lados serão proporcinais. Portanto (5, liv. VI) será o 

ângulo        .  

Em seguida as duas   ,    serão paralelo (28, liv. I). Da 

mesma maneira se provará, que à mesma    é paralela 

também a    estarão os pontos  ,  , d na  mesma reta.  

Mas, por ser      , o raio    é perpensicular a    (§ 

14). Portanto também à    (29, liv. I). 
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Portanto    é tangente (16, liv. III) a sua metade em   o 

mesmo se demonstra em realação a       na sua 

metade em  , e assim para as outras.  

Em seguida, serão então estas tantas em número, quantos 

são os pontos  ,  ,  ,  , etc. Portanto etc. (def. 2ª, liv. 

IV). (DELL’OMO. 1901, p. 74, tradução nossa). 

 

Livro X – Dei centri. 

Neste livro são tratados os problemas de encontrar o centro de um círculo dado, bem 

como para um triângulo equilátero ou um quadrado ou um polígono regular qualquer, 

inscrever e circunscrever um círculo e encontrar o centro de um círculo que passa por três 

pontos. 

 Encontrar o centro de um círculo dado    . 

 Em um triângulo equilátero dado, circunscrever e inscrever um círculo. 

 Em um quadrado dado circunscrever e inscrever um círculo. 

 Em um polígono regular qualquer, circunscrever e inscrever um círculo. 

 Encontrar o centro   de um círculo que passa por três pontos dados    . 

 

Um dos problemas interessante para discutirmos como Mascheroni aborda as situações 

apresentadas nos problemas do décimo livro, é o terceiro da lista supracitada. 

Solução: Sejam os quatro vértices dados do quadrado  ,  ,  ,  . Seja feito para 

     . Para      . Com o mesmo raio   , e com centro   se marque um arco que 

passa por   e  . Com centro  , e com raio   , corte este arco em   e  . Com o mesmo raio 

  , e com os centros   e   se merquem dois arcos, que se cortem em  . Com raio   , e com 

os centros   e   se merquem dois arcos, que se cortem em  . Com o mesmo raio   , e com 

centro   se descreva um círculo. Esse será circunscrito ao quadrado. Com o mesmo centro  , 

e com raio    descreva outro círculo. Esse será inscrito ao quadrado. 
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Imagem 14 – Figura 73 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Mascheroni Dell’Omo (1797, p. 273) 

 

Demonstração: 

É assumido por simplicidade     , termos; 

   
 

 
   (§ 104)      . 

Será, portanto; 

                    .  

Então será reto o ângulo     (48, liv. I), e semirretos os 

ângulos    ,     (5 e 32, liv. I). Sendo então reto o 

ângulo     do quadrado, será semirreto o ângulo    . 

Portanto nos dois triângulos    ,     tem-se um ângulo 

igual compreendido entre lados iguais entre eles, então 

será também       (4, liv. I). 

Da mesma maneira se demonstra ser também      .  

Portanto o círculo      está circunscrito ao quadrado.  

A    é perpendicular à    (§ 83) então a     é 

tangente ao círculo descrito com o raio    o mesmo se 

demonstra para outros lados   ,   ,   . Portanto o 

círculo descrito com o raio    e com o centro   está 

inscrito no quadrado. (DELL’OMO. 1901, p. 84, tradução 

nossa). 

 

Livro XI – Problemi vari. Rever tudo deste tópico  

Como já havia sido mencionado na discussão do prefácio da obra aqui estudada, o 

décimo primeiro livro trata de vários problemas retirados de obras de outros autores já citados 

anteriormente. 
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O primeiro problema aborda o cálculo de áreas na situação em que é dado uma figura 

triangular e quadrangular, sendo dada uma escala. No segundo problema é descrito a 

resolução de como encontrar o centro da base de uma pirâmide tetraédrica, assim como 

encontrar a altura desta pirâmide. Tal problema apresenta uma solução longa, no entanto rica 

em detalhes, o que a faz torna-se simples e compreensível por qualquer leitor. 

Em seguida temos uma sequência de problemas em que são tratadas situações em que 

se devem inscrever figuras em outras, vejamos quais são estes problemas:  

 Em um dado triângulo equilátero     inscrever um quadrado     ; 

 No quadrado      inscrever um triângulo equilátero, que tem um ângulo   para um 

ângulo do quadrado; 

 Em um triângulo equilátero do qual são dados os vértices  ,  ,  , inscrever um 

hexágono regular; 

 Em um dado quadrado      inscrever um octógono regular. 

 

Para este último problema, é oferecido três soluções que nos permitem realizar tal 

construção, em alguns casos é comum o autor mostrar mais de uma solução para um dado 

problema. O sétimo problema deste livro aborda uma situação em que é dado um octógono 

regular e pede-se para determinar o lado de outros dois octógonos, tais que tenham áreas 

iguais ao dobro e ao triplo do primeiro. 

Agora passemos para alguns problemas sobre círculos e arcos de círculos. Dado um 

círculo, encontre três círculos inscritos que toquem o primeiro e toquem entre si, ou seja, que 

sejam tangentes entre si. No problema seguinte, pede-se para determinar um círculo que 

tangencie exteriormente todos os três construídos no problema precedente. Assim, dado um 

círculo, inscrever quatro círculos, que sejam tangentes entre si e que tangencie o círculo dado, 

o problema seguinte mostra como descrever o círculo que tangencia os quatro círculos do 

problema anterior. No problema que envolve arco, Mascheroni trata da situação em que deve 

encontrar um arco tal que a medida da sua corda seja igual ao seu seno. 

Vários outros problemas são tratados neste livro e que abordam construções, nas quais 

se trabalham com arcos de círculos para construir uma elipse, espiral, encontrar as raízes 

quadradas das raízes quadradas de dois e três. Temos também dois outros problemas que 

envolvem novamente a pirâmide tetraédrica, os problemas finais são referentes a construções 

de polígonos congruentes inscritos em um círculo, tais como inscrever seis pentágonos e seis 
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hexágonos, e alguns tratam de construções para encontrar os pontos de interseções entre as 

diagonais que não passam pelos centros dos pentágonos e hexágonos. 

 

Livro XII – Problemi per approssimazione. 

Neste livro são resolvidos problemas que a Geometria do Compasso não é capaz de 

resolver. Para esta coletânea de problemas, Mascheroni trabalha com a régua e o compasso 

juntos, o que lhe permite resolver os problemas apenas com uma aproximação geométrica, 

devido ao uso da régua retirar a precisão geométrica que tínhamos na Geometria do 

Compasso. O autor afirma que todos os problemas superiores ao segundo grau não podem ser 

resolvidos geometricamente apenas com a régua e com compasso, mas exigem interseções de 

curvas conhecidas e de graus superiores, portanto não se pode resolver nem sequer com a 

Geometria do Compasso. Mas estes instrumentos descrevem a cicloide
45

, a conchoide
46

, a 

cissóide
47

, e outras tantas curvas que serviram a resolução dos problemas deste livro. 

Tendo em vista o resgate histórico da obra, bem como, aprofundamento na vida e 

atividade científica intelectual do próprio Mascheroni, passaremos na sequência ao uso de tais 

resultados com fins pedagógicos, aproveitando para melhor entender a própria matemática. 

  

                                                           
45

 A cicloide mais simples é a curva descrita por um ponto fixo sobre a circunferência de um círculo que rola 

sem deslizar ao longo de uma reta. (COURANT; ROBBINS, 2000, p. 181) 
46

 Ver conchoide de Nicomedes nota 5, página 8. 
47

 Sejam    e    duas curvas dadas e seja   um ponto fixo. Sejam    e    as interseções de uma reta variável por 

  com as curvas dadas. O lugar dos pontos   da reta, tal que                 chama-se cissoide de    

e    para o pólo  . (EVES, 2004, p. 151) 
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3 PROPOSTA DE ATIVIDADES COM BASE NA PROBLEMÁTICA DE 

MASCHERONI 

 

Neste capítulo, será apresentada a proposta de atividade com base na problemática de 

Mascheroni discutindo as resoluções, com o uso do GeoGebra, dos problemas da obra (usados 

para compor o caderno da atividades), bem como serão discutidos aspectos metodológicos da 

intervenção com apresentação dos instrumentos utilizados para coleta de dados, o processo de 

acompanhamento das duas turmas (da disciplina de Didática da Matemática I ofertada para 

graduação de Licenciatura em Matemática da UFRN) durante os encontros, a postura do 

pesquisador e suas anotações envolvendo as observações das aulas e descrições das atividades 

realizadas no ESTMAT (laboratório de informática reservado para os alunos dos cursos de 

Estatística e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

 

3.1 AS CONSTRUÇÕES DE MASCHERONI COM O GEOGEBRA 

 

Primeiro lembremos que Mascheroni, ao dar início aos estudos da Geometria do 

Compasso, busca antes conhecer se existe alguma área do conhecimento e/ou de produção 

humana que tivesse a necessidade de realizar construções geométricas com tal rigor
48

 – 

proporcionado pelo uso exclusivo do compasso, durante a realização das construções. Como 

resultado identifica, na produção de instrumentos astronômicos e/ou náuticos, que existia a 

necessidade de dividir a circunferência e/ou um arco de círculo em que tivéssemos a maior 

precisão possível, pois as imprecisões existentes em tais instrumentos poderiam gerar dúvidas 

na leitura dos resultados e propiciar o traçado de rotas náuticas erradas, fazendo navios 

ficarem perdidos e/ou a deriva em alto mar
49

.  

Com este fato Mascheroni desenvolve seus pensamentos seguindo por caminhos já 

trilhados dentro da Geometria Euclidiana. Logo, Mascheroni enxergou através das soluções 

das construções ali existentes, que as mesmas poderiam ser realizadas apenas com o 

instrumento compasso, sendo este fator o principal contribuinte para a edificação da 

Geometria do Compasso.  

Nesta pesquisa propomos um resgate histórico da Geometria do Compasso por meio 

da realização de atividades em que estudamos os três primeiros livros da obra La Geometria 

del Compasso de Mascheroni. A escolha do primeiro livro se deu por este tratar de conceitos 

                                                           
48

 Referimo-nos do uso só do compasso em função da régua ser menos precisa que o compasso. 
49

 Ver capítulo dois seção 2.5.1 motivação de Mascheroni. 
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da Geometria Euclidiana que são primordiais para a resolução dos problemas presentes nos 

livros posteriores. O segundo livro, por tratar dos problemas os quais estão relacionados com 

a divisão de arcos e circunferências para a produção de instrumentos astronômicos e/ou 

náuticos e que consistiu numa das principais motivações de Mascheroni pelo assunto. O 

terceiro livro para mostrar que a realização de construções apenas com o compasso também é 

possível com segmentos.  

Além disso, com o conteúdo abordado nesses três livros pretendemos transmitir aos 

professores em formação os conceitos da Geometria do Compasso, ao mesmo tempo, 

propiciamos uma abordagem de conceitos da Geometria Plana em situações práticas, na época 

em que foi desenvolvida a Geometria do Compasso, já que os problemas de divisões de 

circunferências contribuíram para o aperfeiçoamento de instrumentos astronômicos e/ou 

náuticos. Vale ressaltar que, trataremos dos três livros com enfoque na utilização de recursos 

tecnológicos para realização de tais construções que o autor realizou manualmente com o 

instrumento compasso. Assim, em nossas atividades propomos que os licenciandos em 

Matemática (especialmente das turmas de Didática da Matemática I) realizem as mesmas 

construções, com o software GeoGebra.  

A ideia de utilizarmos o software GeoGebra durante o estudo da referida obra surgiu 

do fato do software mencionado apresentar diversas vantagens para seu uso pedagógico, 

primeiro por ser gratuito, fato que vem possibilitando a muitos professores de Matemática 

utilizá-lo tanto no meio acadêmico como na educação básica. E mais, como mencionado, o 

autor utilizou apenas o compasso em suas construções, então buscamos por um software que 

apresentasse alguma ferramenta que fosse ao menos semelhante ao compasso euclidiano, 

citado por Mascheroni, como sendo a única ferramenta utilizada por ele. Logo, evidenciamos 

dentre as ferramentas de construção de círculos e circunferência do GeoGebra, a ferramenta 

Compasso que nos permite, a partir de dois pontos distintos em sua janela de visualização, 

construir circunferências em que o raio seja a distância de tais pontos, de modo que não seja 

obrigatório centralizar a circunferência construída em algum desses pontos, ou seja, que nos 

permita centralizar a circunferência num outro ponto qualquer que desejemos.  

Com o uso da ferramenta do GeoGebra, descrita anteriormente, passamos para uma 

etapa da pesquisa em que testamos o software para averiguarmos se, fazendo uso apenas das 

ferramentas Compasso e Interseção de Dois Objetos, seria possível realizar as mesmas 

construções presentes na obra. A segunda ferramenta mencionada é utilizada por haver a 

necessidade de marcar as interseções entre as circunferências construídas, a fim de utilizarmos 
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esses pontos para gerar novas aberturas de compasso e assim realizarmos as construções 

seguintes. 

Os testes foram realizados simultaneamente ao estudo das soluções e demonstrações 

que o autor apresenta para cada um dos problemas listados em sua obra, lembrando que aqui 

estamos nos limitando aos três primeiros livros. Ao realizarmos as primeiras construções, 

surgiram dificuldades relacionadas a conceitos geométricos que o autor simplesmente faz uso, 

mencionando apenas em que proposição da obra de Euclides tais conceitos são validados. 

Outras dificuldades vieram com a utilização do software, pois como poderíamos fazer 

verificações das construções com as demais ferramentas do GeoGebra sem que viéssemos 

comprometer os ideais de Mascheroni. Porém, estudando em Os Elementos e outros livros 

didáticos, de Geometria Plana, bem como investigando as ferramentas do GeoGebra, 

conseguimos superar tais dificuldades e passamos para produção do caderno atividades 

proposto.  

Apresentaremos então um pouco dos recursos metodológicos que utilizamos no 

decorrer da pesquisa, tendo como foco a investigação qualitativa, pois pretendemos 

compreender como o estudo da Geometria do Compasso poderá contribuir para formação 

docente em Matemática. 

 

3.2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo, pois, segundo Borba e Araújo (2012), uma 

pesquisa que utiliza uma abordagem qualitativa nos fornece como resultados informações 

descritivas, que representam o significado dado às ações, por ter o caráter de descrever uma 

ação e/ou intervenção, provocada pela inserção do pesquisador em um ambiente de interação 

social. Em nosso texto, retrataremos a obtenção de dados descritivos, obtidos por meio do 

contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação estudada, em que não 

contemplamos apenas o produto, mas também o processo e a atuação dos participantes. Para 

isso, utilizamos também dados mensuráveis a fim de detalhar o desenvolvimento dos 

graduandos, quanto à realização das atividades contidas no caderno. 

Neste ponto, não temos o interesse de definirmos o que uma abordagem qualitativa, 

mas na tentativa de esclarecer o que esta representa, bem como o que levamos em 

consideração para realização de nosso estudo e deste modo, apresentamos o conceito exposto 

por (OLIVEIRA, 2012, p. 37, grifo do autor). 
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[...] Entre os mais diversos significados, conceituamos abordagem 

qualitativa ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e 

análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para 

compreensão detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou 

segundo sua estruturação. Esse processo implica em estudos segundo a 

literatura pertinente ao tema, observação, aplicação de questionários, 

entrevistas e análise de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva. 

 

Os argumentos citados por Oliveira (2012) descrevem o que estamos entendendo e 

utilizando como conceitos de pesquisa qualitativa. Em Educação Matemática, essa 

metodologia de pesquisa encontra-se presente em muitos trabalhos investigativos e é 

defendida por pesquisadores como Garnica (2012), que faz afirmações a respeito da 

terminologia qualitativa, dizendo que tal palavra é adequada para representar as pesquisas que 

adotam abordagens: 

(a) a transitoriedade de seus resultados; (b) a impossibilidade de uma 

hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) a 

não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-se de 

suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não consegue se 

desvencilhar; (d) que a constituição de suas compreensões dá-se não como 

resultado, mas numa trajetória em que essas mesmas compreensões e 

também os meios de obtê-las podem ser (re)configuradas; e (e) a 

impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos 

sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas. (GARNICA, 2012, p. 99, grifo 

do autor). 

 

Assim, para coleta de dados fizemos uso dos instrumentos característicos deste tipo de 

pesquisa, lançando mão da pesquisa-ação, devido ao seu caráter de levar a campo de pesquisa 

a ação do pesquisador, pois segundo Laville e Dionne (1999) a pesquisa-ação consiste da 

metodologia de pesquisa, na qual o pesquisador está envolvido diretamente com os 

pesquisados e assim, fará parte tanto da pesquisa como da ação de intervenção tendo a 

colaboração do professor da turma.  

Consideremos ainda que há momentos em que este estudo apresenta características da 

pesquisa ensino, pois as atividades a serem realizadas durante a pesquisa são enquadradas 

nestas modalidades, em que o pesquisador é participante ativo como professor/pesquisador 

dos alunos. Portanto, procederemos com a introdução do pesquisador no ambiente a ser 

estudado, não apenas para obsevar, mas também para compreender e modificar de modo que 

possamos propiciar uma aprendizagem interativa da Geometria do Compasso. 

Durante a coleta de dados empíricos, tomamos como suporte teórico as orientações 

fornecidas por Laville e Dionne (1999), por apresentarem uma discussão explicativa de como 

devemos proceder e quais instrumentos usar para realizarmos nossas investigações. Para 

tanto, existe a necessidade de uma coleta de dados seguida por uma análise, de modo a 
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identificar as influências propiciadas pelas atividades de investigação de problemas 

matemáticos históricos. 

Assim sendo, no decorrer do experimento fizemos uso de recursos para 

documentação e armazenamento dos dados que venham a contribuir para uma melhoria do 

conjunto de atividades propostas. Alguns desses recursos foram a filmagem e a fotografia, 

pois estes apresentam um grande potencial para a coleta de dados uma vez que estes 

instrumentos permitem registrarmos momentos preciosos no decorrer do processo de 

manipulação dos softwares por parte dos alunos e na efetivação das atividades pré-elaboradas.  

De fato, segundo Vergara (2009) a captura de imagens, áudio e vídeo permitem ao 

pesquisador analisar o modo com que os alunos estão reagindo e/ou interagindo com a 

atividade em si, e que servirão para ilustrar os resultados obtidos durante a pesquisa, assim, 

(VERGARA, 2009, p. 91) “[...] podem ser tiradas fotos e feitas filmagens que tragam 

contribuições à compreensão do observador e, mais tarde, ilustrem para os leitores de seus 

relatórios características importantes que identificou [...]”. 

Para captura de dados com esses instrumentos, através de fotos e filmagens, o 

pesquisador contou com a colaboração de quatro assistentes (graduados e graduandos em 

Matemática) que se revezavam entre as turmas A e B, ficando sempre um responsável pela 

fotografia e outro responsável pela filmagem durante o experimento.  

Outro instrumento que foi muito importante em nossa coleta de dados, foi o 

protocolo de construção, mecanismo propiciado pelo GeoGebra, que nos permitiu verificar os 

passos e caminhos seguidos pelos alunos durante a realização das atividades de construção. 

Diante do crescente avanço tecnológico os meios de registro eletrônicos estão 

tornando-se ferramentas facilitadoras na coleta de dado empíricos nas pesquisas qualitativas, 

em nosso estudo este tipo de documentação, mostrou ser útil por permitir que pudéssemos 

analisar os caminhos que os discentes seguiram para realizar suas construções. Com isso, 

averiguamos se os procedimentos foram seguidos ou se os alunos realizaram passos 

desnecessários e/ou não recomendados pela sequencia de atividades, a exemplo da atividade 

um do segundo bloco que alguns alunos realizaram passos desnecessários. Esse resultado é 

discutido na capitulo seguinte em que analisamos a realização das atividades.  

Nessa direção, iniciamos nossas investigações com a aplicação de um questionário 

inicial (ver apêndice A) que, dentro do apresentado por Laville e Dionne (1999), classifica-se 

como semiestruturado, pois foi composto por perguntas fechadas, que os discentes terão de 

escolher uma resposta que se enquadre ao seu pensamento, dentro das opções fornecidas, 

entretanto há também perguntas abertas, para que os alunos possam mostrar sua real ideia do 
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que lhe for indagado, ou seja, os autores indicam a utilização desse instrumento de pesquisa 

por acreditarem que estes permitem ao pesquisador a obtenção de respostas pré-estabelecidas, 

as quais são evidenciadas nas perguntas fechadas, além de permitir aos pesquisados a 

exposição de suas reais ideias nas questões abertas.  

Esse instrumento, que chamamos de questionário inicial (ver apêndice A), foi usado 

para sondagem sobre o conhecimento dos discentes a respeito do uso de softwares e História 

da Matemática, assim como seus conhecimentos prévios da Geometria do Compasso. Desse 

modo, foi divido em duas partes sendo a primeira de identificação com uma coleta de dados 

pessoais dos participantes (alunos) e informações referentes às disciplinas cursadas 

anteriormente, principalmente as de pré-requisito para disciplina de Didática da Matemática I, 

a segunda parte do instrumento é referente às informações de conteúdo, nas quais buscamos 

dados relacionados aos conhecimentos prévios dos alunos quanto à Geometria Euclidiana e à 

Geometria do Compasso. 

Ao final da aplicação do caderno de atividades, tivemos um segundo questionário, 

nomeado por questionário final, em que buscamos averiguar as contribuições do produto 

(caderno de atividades) aliado ao estudo da Geometria do Compasso por meio do GeoGebra. 

Assim como o primeiro, este foi composto por perguntas abertas e fechadas. Esse questionário 

vem para se unir aos resultados obtidos nos cadernos de atividades, recolhidos após sua 

aplicação, e que também serviram de instrumento de coleta como registros escritos.  

De acordo com Oliveira (2012), os registros escritos que não tiveram tratamento 

científico caracterizam a pesquisa documental, tais registros são úteis numa pesquisa 

qualitativa, pois, permitem ao pesquisador utilizar dados oriundos de anotações dos 

participantes da pesquisa, aqui representadas pelo caderno de atividades. 

Antes de vermos como as atividades se estruturaram para compor o caderno de 

atividades, vejamos como ocorreu a escolha do público em que tal caderno foi aplicado. 

 

3.3 O PÚBLICO 

 

Inicialmente pretendíamos trabalhar com alunos da educação básica, mas ao 

finalizarmos o estudo das construções, notamos que, realizar uma aplicação com os alunos da 

educação básica não seria interessante no primeiro momento, devido à natureza dos 

problemas propostos na obra de Mascheroni, que contém demonstrações algébricas as quais 

exigem maturidade dos discentes quanto aos conceitos da Geometria Plana, apresentando 

assim a Geometria por meio de deduções algébricas, as quais não são o foco da educação 
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básica, por exemplo, no primeiro problema do segundo livro, o qual utilizamos para construir 

a segunda atividade do segundo bloco, o autor utilizar cinco resultados (proposições), 

demonstrados em Os Elementos de Euclides, para realizar a dedução algébrica que valida a 

veracidade de sua construção, embora saibamos que a Matemática dedutiva pode ser um 

elemento atrativo para os discente. Optamos então por trabalhar com a formação inicial dos 

alunos da Licenciatura em Matemática da UFRN. 

Em seguida, observamos a estrutura curricular do curso para identificarmos em que 

momento seria mais proveitoso para realizarmos a aplicação do caderno de atividades, então, 

chegamos ao componente curricular Didática da Matemática I, (regulamentada sob o código 

MAT0367, com carga horária de 90 horas desde 2003), pois tem como pré-requisito o 

componente curricular Desenho Geométrico e Geometria Euclidiana I, (regulamentada sob o 

código MAT0370 com carga horária de 60 horas, que trata da Geometria Plana desde 2003). 

Assim, consideramos este o momento mais adequado para envolvermos os futuros professores 

de Matemática. Além disso, é uma disciplina que propicia uma discussão mais abrangente dos 

métodos e metodologias de ensino da Matemática escolar, e tínhamos também a intenção de 

provocar discussões a respeito da interação entre duas tendências da Educação Matemática, 

bem como, sobre o ensino de Geometria. 

Portanto, além de fazermos uso da História da Matemática, através da Geometria do 

Compasso, pretendemos dar um suporte à formação dos discentes da Licenciatura em 

Matemática, para que possam iniciar sua vida profissional com uma formação voltada para o 

uso adequado de tendências da Educação Matemática (particularmente História da 

Matemática e TIC). Geralmente tais tendências são expostas de forma separada, porém 

ressaltamos que elas podem se unir para propiciar uma melhor aprendizagem da Matemática. 

Para identificação das duas turmas de Didática da Matemática I, em que foram 

aplicadas o caderno de atividades da Geometria do Compasso, denominaremos Turma A, do 

turno matutino e Turma B, do turno vespertino. 

Na Turma A havia quatro alunos matriculados, porém um deles não frequentou a 

disciplina. Nessa turma contamos com a presença de um aluno do doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN, que realizava sua docência assistida
50

. Já a Turma B 

tinha vinte e um alunos matriculados, mas, alguns alunos não frequentam regularmente as 

aulas.  

                                                           
50

 A docência assistida, também conhecida por estágio à docência, diz respeito a atuação dos de pós-graduação, 

em atividades acadêmicas desenvolvidas nos cursos de graduação sob a supervisão de um professor efetivo da 

UFRN. Vale ressaltar que, enquanto mestrando, participei de tal atividade que é regulamentada ela resolução 

063/2010 CONSEP-UFRN. 
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Para caracterizarmos tal público utilizamos o questionário inicial semiestruturado 

mencionado anteriormente, a partir desta aplicação, podemos identificar na Turma A, que os 

alunos não eram oriundos de um mesmo período de ingresso no curso, sendo dois alunos de 

2011.1 e um de 2012.1, mais o aluno da docência assistida. Os participantes são apresentados 

na Imagem 15. Constatamos ainda que apenas um dos componentes da turma teve reprovação 

numa das disciplinas que são pré-requisitos para a disciplina de Didática da Matemática I, a 

saber, a disciplina de Desenho Geométrico e Geometria Euclidiana I.  

 

Imagem 15 – Turma do turno Matutino 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Os alunos também foram indagados com relação aos conhecimentos prévios de 

Geometria Plana e da própria Geometria do Compasso. Nesse aspecto, um ponto que chamou 

a atenção foi o fato que alguns dos alunos não lembram os conceitos e/ou ideias de ponto, 

circunferência e polígonos regulares, tendo em vista que os mesmos apresentaram não ter uma 

definição adequada ou compatível com as presentes em livros didáticos de Geometria. No que 

se refere à Geometria do Compasso, nenhum dos discentes da turma tinham conhecimento da 

existência. Com respeito às construções Geométricas, todos os alunos disseram já terem feito 

alguma construção com régua e compasso, mas nem todos realizaram construções com 

softwares, como é o caso do discente A, que ressalta: 

 

Imagem 16 – Afirmação do discente A
51

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

                                                           
51

 Fiz algumas construções e tenho algumas abilidades coma régua e compasso. Não nenhuma construção com 

software. (sic), esclarecemos que as citações dos alunos foram transcritas tal e qual como os alunos escreveram.  
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A falta de habilidades e/ou conhecimentos na manipulação do software era um fator 

que poderia dificultar a realização das atividades, no entanto, frente a esse dado tomamos 

mais cuidado na exposição sobre o software de modo que os alunos conseguiram se 

familiarizar com suas ferramentas e realizar as atividades propostas. 

Dos vinte e um alunos da Turma B apenas dezesseis tiveram suas atividades 

analisadas em virtude de terem frequência superior a 50%, sendo contabilizados no final da 

pesquisa quinze participantes da Turma B. Destes, 50% eram alunos ingressantes em 2012.1, 

os quais estavam fazendo a disciplina no período regular do curso. Os demais estavam dois ou 

quatro períodos atrasados, pois esta disciplina só é ofertada nos semestres ímpares, sendo 

43,75% dos alunos ingressantes em 2011.1 e 6,25% ingressantes em 2010.1. Conforme a 

tabela: 

Tabela 4 – Período de ingresso dos alunos da Turma B 

Ano de ingresso Número de alunos 

2010 1 

2011 7 

2012 8 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Identificamos que três alunos já tinham sido reprovados em disciplinas que eram pré-

requisitos para Didática da Matemática I: um dos alunos contava com duas reprovações, 

porém nenhum dos alunos realizou o trancamento nos componentes curriculares 

mencionados. Nessa turma, alguns alunos já ouviram falar sobre a Geometria do Compasso, 

os quais são apresentados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 – Já ouviu falar em Geometria do Compasso? 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Podemos observar no Gráfico 1, que 25% dos alunos já ouviram falar em Geometria 

do Compasso, entretanto, afirmam não conhecer a história de tal Geometria, nem Lorenzo 
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Mascheroni, o que nos leva a pensar que os alunos que afirmaram conhecer a Geometria do 

Compasso, associaram ao instrumento compasso de desenho geométrico, utilizado em 

algumas atividades escolares.  

Além da Geometria Euclidiana, 81,25% dos alunos dizem conhecer um pouco outras 

Geometrias, a saber, a Geometria Esférica, a Geometria Hiperbólica, a Geometria do 

motorista táxi, a Geometria Analítica, a Geometria Espacial e a Geometria projetiva. 

Observemos que ao mencionarem a Geometria Espacial e Geometria Analítica, os discentes 

não notaram que essas Geometrias fazem parte da Geometria Euclidiana em especial a 

tridimensional, e com coordenadas, pois a Geometria Euclidiana pode ser dividida em 

Euclidiana Plana e Espacial. O que pode ser evidenciado nas seguintes falas: 

 

Imagem 17 – Afirmação do aluno A Turma B
52

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Frente a esses erros de interpretação/conceituais, procuramos abordar tais aspectos nas 

atividades a fim de melhor contribuir para o entendimento da própria Geometria (propósito 

deste trabalho). 

 

Imagem 18 – Afirmação do aluno B Turma B
53

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Mediante a fala anterior do aluno B, evidenciamos que, em nosso público, 3 discentes 

da turma A e 12 discentes da turma B afirmaram conhecer algum tipo de Geometria diferente 

da Geometria Euclidiana, no entanto alguns dos alunos apenas citaram conhecer outras áreas 

de estudos relacionados à Geometria, porém não detalham o quanto conhecem dessas áreas. 

Estes (caso tenham conhecimento das geometrias citadas) poderão estar explorando mais 

durante a realização das atividades para que absorvam o máximo de conhecimento da 

Geometria do Compasso, (tratada nos cadernos de atividades, bem como as explanações 

realizadas pelo pesquisador).  

                                                           
52

 Geometria Analítica e Geometria Espacial. 
53

 Geometria hiperbólica, esférica e a geometria do táxi. 
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Assim como na Turma A, os alunos da Turma B não demonstraram ter muita 

facilidade para relembrar as propriedades sobre os conceitos de Geometria Euclidiana Plana, 

pois quando foram indagados sobre o que são ponto, circunferência e polígono regular, 

pouquíssimos discentes deram respostas que pudessem ser consideradas como corretas e/ou 

adequadas para representar ideias ou definições do que lhes foram questionados, como 

podemos ver no gráfico a seguir que mostra a porcentagem de alunos que deram uma 

definição mais compatível com a presente nos livros didáticos de Geometria para expressar o 

que são polígonos regulares: 

 

Gráfico 2 – O que você entende por polígono regular? 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Quando questionamos os alunos com relação à realização de construções durante as 

disciplinas de Desenho Geométrico e Geometria Euclidiana I e II, alguns alunos apresentaram 

que quando se utilizava as construções nas referidas disciplinas não se utilizava softwares, 

motivo pelo qual afirmaram não ter muita praticidade na utilização de softwares para 

realização de construções, algo que foi identificado nas respostas dadas à questão 23 do 

questionário inicial. Para exemplificarmos vejamos a seguir alguns dos relatos dos alunos. 

 

Imagem 19 – Resposta do aluno B Turma B
54

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

                                                           
54

 Sim, mas não levo muito jeito com a Régua e o compasso. Sim, já utilizei o software Geogebra pra demonstrar 

uma proposição de Desenho I. Eu prefiro usar os recursos dos softwares, pois fica mais dinâmica a 

aprendizagem. 

,000% 

50,000% 

100,000% 

18,750% 

81,250% 

Corretas  Não corretas 
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Imagem 20 – Resposta do aluno C Turma B
55

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Imagem 21 – Resposta do aluno D Turma B
56

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Imagem 22 – Resposta do aluno E Turma B
57

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Diante do exposto pelos discentes, notamos que alguns realizaram construções, porém 

poucos foram os casos em que utilizaram softwares, e podemos evidenciar que os alunos 

acreditavam que o uso do software poderia beneficiar sua aprendizagem, podendo fazer uso 

                                                           
55

 Sim as construções foram feitos com régua e compasso. Considero ter habilidades com esses instrumentos. Já 

fiz construções geométricas com software. Gosto de trabalhar tanto com os instrumentos tradicionais quanto com 

os software. É mais interessante trabalhar com o software. 
56

 Não fiz construções na disciplina, porém conheço alguns procedimentos com régua e compasso. O software 

conheço mas nunca usei, porém acredito ser bem mais atrativo do que o modelo tradicional. 
57

 1 Sim duas vezes em desenho I.  

2 não muita, pois o professor não conseguiu me mostrar o que ele queria. 

3 Sim, com o geogebra e com um jogo online que esqueci o nome.  

4 Os dois, pois é bom saber usar o software, mas não é bom depender somente dele. 
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do software para verificar propriedades geométricas, bem como havia casos em que os 

discentes conheciam algum software, mas nunca chegaram a usá-lo, o que nos permitiu 

investigar se a inserção de softwares na realização de construções geométricas poderia 

enriquecer a aprendizagem da própria Geometria. 

 

3.4 A ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES E EXPERIMENTOS INICIAIS 

 

3.4.1 A elaboração 

 

Anteriormente falamos que realizamos um estudo sobre a obra do Mascheroni, para 

desenvolver o caderno de atividades presente no Apêndice D deste texto. A elaboração dessa 

proposta passou por mais etapas além dos estudos iniciais sobre a Geometria do Compasso e 

o GeoGebra. Após realizadas as primeiras construções das divisões da circunferência em 

partes iguais, criamos atividades para que pudéssemos testar com colegas, a fim de saber se 

seria possível realizar as construções no GeoGebra, sem ter contato com a obra original, e 

assim identificar se tínhamos conseguido compreender perfeitamente as ideias do autor. Tais 

testes iniciais não se tratam de um projeto piloto como o apresentado por Laville e Dionne 

(1999), mas apenas etapas do processo de produção do caderno de atividades, na quais contei 

com a colaboração de alguns colegas, bem como, do professor do Departamento de 

Matemática da UFRN, Marconio Silva dos Santos que, por ter domínio da língua italiana e 

bastante interesse em estudar, Geometria, tornou-se um colaborador, auxiliando nos 

momentos de tradução de parte da obra La Geometria del Compasso. Como fruto desses 

primeiros passos e dos estudos realizados com esse professor colaborador, produzimos um 

material para um minicurso realizado no IV Encontro Regional de Educação Matemática, 

realizado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN campus de Santa Cruz/RN no 

período de 04 a 05 de outubro de 2013. Nesse minicurso, foram abordadas as divisões da 

circunferência em 4, 8, 12 e 5 partes iguais. Com essa aplicação, podemos perceber que 

teríamos um retorno mais útil se realizássemos a primeira atividade em duas partes, pois tal 

atividade traz em seu corpo uma construção preliminar que serve de suporte para realizarmos 

todas as demais divisões em partes iguais da circunferência, que são apresentados por 

Mascheroni. De fato, o autor afirma que a divisão em seis partes já está presente em Os 

Elementos de Euclides, portanto ele não se detém a realizá-la.  

Após essa primeira experimentação, debruçamos nossos esforços para construir as 

sequências dos procedimentos de cada atividade de modo que os alunos pudessem interagir 
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com o software e utilizar as ferramentas para realizar a verificação da veracidade das 

construções. Além disso, realizamos a construção das atividades do primeiro e terceiro livro 

que não tinham sido realizadas para aplicação no minicurso descrito anteriormente. Com o 

caderno previamente pronto, iniciamos uma nova série de testes, para os quais contei com a 

colaboração de duas colegas que estão no mesmo curso de mestrado em que esta pesquisa está 

vinculada. Elas identificaram pequenas falhas presentes em alguns momentos da execução da 

construção, permitindo que suas correções fossem realizadas antes de passarmos para 

aplicação direta com os alunos da graduação. 

Após termos finalizado com os testes preliminares, passamos para montagem do 

caderno e, neste momento, nos deparamos com o fato de como iríamos trabalhar o software e 

se seria necessário uma apresentação previa das ferramentas do GeoGebra. Então, com este 

questionamento e vendo que os graduandos não têm nenhuma disciplina em sua grade 

curricular que os preparem para fazer uso de tal software, optamos por construir um material 

preparatório sobre as ferramentas principais que estaríamos fazendo uso durante a realização 

das construções. Também entramos em contato com o professor da Turma B da referida 

disciplina em que as atividades seriam aplicadas para que, se possível, incluísse, em seu 

cronograma, uma aula abordando uma visão geral do GeoGebra. O mesmo se prontificou a 

preparar uma aula para discutir o ensino de funções com o GeoGebra, deixando a parte da 

exploração geométrica para o período de aplicação do caderno de atividades. 

Conhecendo aspectos metodológicos do estudo, bem como o público participante do 

experimento passamos então a apresentação deste último. 

 

3.4.2 Experimento 

 

Com a finalização do caderno e tendo escolhido o público, foi discutida a organização 

de uma tabela com o cronograma de aplicação dos tópicos do caderno, ficando acordado que a 

aplicação se daria em seis encontros com duração de uma hora e quarenta minutos cada, em 

função da configuração da carga horária do curso ser uma disciplina de 90 horas com três 

encontros semanais, tendo cada encontro duração de duas horas aulas de 50 minutos cada (1 h 

40min). Chegamos a este número devido a quantidade de atividades elaboradas, o tamanho de 

cada atividade e o conteúdo dos livros a que se referem. Outro motivo foi a realização dos 

testes informais, pois com estes percebemos qual seria o tempo necessário para a realização 

das atividades.  
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Assim, o caderno de atividade foi divido em seis partes que compõem seis blocos, 

sendo a primeira uma apresentação da pesquisa, seguida por uma discussão do contexto 

histórico em que foi desenvolvida a Geometria do Compasso, passando por uma apresentação 

do software GeoGebra, no qual é feita uma descrição de tal software e das ferramentas as 

quais serão utilizadas durante a realização das atividades. Posteriormente, no tópico três, 

inicia-se o primeiro bloco de atividades o qual é composto por três atividades. No tópico 

seguinte temos o segundo bloco de atividades contendo seis atividades. Finalizando o 

caderno, temos o terceiro bloco de atividades em que são apresentadas quatro atividades. 

A seguir apresentamos a tabela destacando quais partes do caderno serão realizadas 

em cada encontro, para que possamos ter uma visão geral de como está estruturada a 

aplicação do caderno de atividades e o experimento (parte empírica desta dissertação). 

 

Tabela 5 – Cronograma do experimento 

1º encontro 

Apresentação da pesquisa.  

Aplicação do questionário inicial e carta de cessão. 

Apresentação histórica. 

Apresentação do GeoGebra. 

Duração de    

1 h 40 min. 

2º encontro 
Aplicação das atividades do primeiro bloco, que consiste de três 

atividades a serem executadas com o software GeoGebra. 

Duração de    

1 h 40 min. 

3º encontro 
Apresentação das atividades do segundo bloco e aplicação das três 

primeiras atividades desse bloco. 

Duração de    

1 h 40 min. 

4º encontro Continuação das atividades do segundo bloco a partir da atividade 4. 
Duração de   

1 h 40 min. 

5º encontro 
Apresentação das atividades do terceiro bloco e aplicação das duas 

primeiras atividades. 

Duração de    

1 h 40 min. 

6º encontro 

Aplicação das últimas atividades do bloco. 

Aplicação do questionário final. 

Discussões se necessário. 

Duração de   

1 h 40 min. 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Logo, fizemos ainda uso de um instrumento, além dos já mencionados que foi a carta 

de cessão de direitos. Sobre este recurso temos como definição o exposto por Gutierre (2008, 

p. 26), que diz que “[...] carta cessão, que é um documento de cessão de direitos sobre a 

entrevista, a ser assinada pelo entrevistado”. No entanto, o uso desse instrumento não está 

limitado aos que tratam desta temática, pois, este instrumento se mostrou necessário e/ou 

importante em nossa pesquisa, pois, ao capturamos vídeos e fotos dos alunos, durante a 
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realização das atividades, optamos por pedir e registrar a autorização dos discentes quanto à 

utilização dos dados coletados como, as filmagens, fotografias, registros escritos e eletrônicos 

para fins científicos e acadêmicos.  

Nesse momento, ressaltamos ainda que a divisão do caderno de atividade não é a 

mesma para sua aplicação em encontros, apesar de ambas terem o mesmo número de partes. 

Este fato ocorre, pois, as primeiras cessões do caderno são de apresentação e discussões 

teóricas da Geometria do Compasso e do software GeoGebra, o segundo e terceiro bloco são 

divididos para serem aplicados em dois encontros cada, devido ao número de atividades e o 

tempo necessário para execução. 

Postas as considerações referentes ao percurso metodológico desta pesquisa, passamos 

então a exposição e discussão dos resultados obtidos mediante a aplicação do caderno de 

atividades da Geometria do Compasso, em duas turmas da disciplina de Didática da 

Matemática I, do curso de Licenciatura em Matemática da UFRN. 
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4 REFLEXÕES SOBRE A PROPOSTA 

 

Diante da apresentação da proposta e aspectos metodológicos deste estudo, 

refletiremos a seguir acerca dos resultados obtidos à luz do referencial teórico e objetivos 

iniciais. Tal reflexão será feita para cada encontro realizado nas turmas durante o 

experimento. 

 

4.1 O PRIMEIRO ENCONTRO 

 

O primeiro encontro foi destinado para apresentação da pesquisa, aplicação de um 

questionário inicial (ver Apêndice A deste estudo) para caracterizarmos as turmas, 

preenchimento da carta de cessão (ver Apêndice B deste estudo), apresentação e discussão da 

biografia de Mascheroni juntamente com sua Geometria do Compasso, apresentação das 

ferramentas do GeoGebra e finalizando com a realização de construções simples (para 

familiarização do discentes com o software). 

Na Turma A, este primeiro encontro iniciou com um pouco de atraso, pois, apesar da 

turma ser composta por poucos alunos, como descrevemos anteriormente, alguns dos alunos 

tiveram problemas com o seu transporte para chegar à aula. Então, a atividade iniciou-se com 

dois alunos e o aluno da docência assistida. Diante do posto, no primeiro momento, foi feita a 

apresentação geral da realização da pesquisa – descrita por meio da tabela anterior com o 

cronograma da aplicação das atividades e mostrando quais atividades seriam realizadas em 

cada um dos encontros – seguida pelo preenchimento da carta de cessão (ver Apêndice B 

deste estudo) e pela aplicação do questionário inicial, conforme mostra a Imagem 23. Dando 

continuidade, foi feita uma apresentação em slides, sobre a parte histórica, com o intuito de 

compreender a essência da obra e motivações que levaram o autor da obra estudada a trilhar 

pelos caminhos da Geometria do Compasso. Tal discussão foi direcionada pelo conteúdo 

exposto na primeira parte do caderno de atividades.  
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Imagem 23 – Os momentos do primeiro encontro da Turma A 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Em seguida, foi feita uma apresentação geral das ferramentas do software GeoGebra, 

porém não foi possível executar todo o cronograma para este primeiro encontro, ficando a 

parte das construções iniciais, para familiarização com o software para o segundo encontro.  

O primeiro encontro na Turma B iniciou às 17 h e 05min com a presença de 15 alunos 

e o professor regente. Assim como com a primeira turma, o pesquisador iniciou fazendo a 

explanação do cronograma dos encontros, informando a finalidade de cada um deles. Em 

seguida, apresentou os colaboradores, que estariam fazendo os registros, durante esses 

encontros, a saber, filmagens e capturas de fotos.  

Na continuação o pesquisador pediu aos alunos que preenchessem a carta de cessão e 

respondessem ao questionário. Este momento é representado na Imagem 24.  

 

Imagem 24 – Momento de preenchimento da carta e do questionário Turma B 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

No ato do preenchimento do questionário, houve dúvidas na interpretação da questão 5 

como veremos na imagem a seguir. 

  
Imagem 25 – Questão cinco do questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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A dúvida consistia no fato de que a referida questão perguntava ao discente se ele 

tinha filhos e qual a idade do mesmo, mas isto não impediu o andamento da pesquisa, sendo 

este esclarecido posteriormente. 

Alguns alunos também apresentaram dúvidas nas questões 8 e 9, pois esta dependia da 

resposta da questão 7 e muitos não estavam conseguindo assimilar que só deveriam responder 

as questões 8 e 9, se a resposta aos itens da questão 7, correspondessem a trancamentos e/ou 

reprovações, como veremos a seguir nas imagens 26 e 27. 

 

Imagem 26 – Questão sete do questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Imagem 27 – Questões oito e nove do questionário inicial 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Conforme podemos verificar, os alunos também se questionaram se podiam marcar 

mais de uma alternativa nos itens mencionados. Estes detalhes levaram a um cuidado maior 

no tratamento dos dados e organizações de suas informações. Por exemplo, nestes itens não 

quantificamos o número de resposta com o mesmo número de alunos, pois não poderíamos 

relacionar a soma da frequência da cada um dos itens com a quantidade de alunos, uma vez 

que a mesma poderia ser superior ao número de alunos, mas levamos em consideração que 

poderiam ser indicadas mais respostas (mesmo não sendo a intenção inicial). 
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Na sequência, foi feita a distribuição do caderno de atividades, porém ainda havia 

alguns alunos que estavam respondendo ao questionário. Mesmo assim, iniciou-se a 

apresentação histórica do autor Mascheroni e de sua obra.  

 

Imagem 28 – Momento de apresentação para Turma B 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Após a apresentação, os alunos foram direcionados a realização das primeiras 

construções com GeoGebra. Na familiarização com as ferramentas do software, alguns alunos 

demonstraram dificuldades em utilizar certas ferramentas como, por exemplo, Exibir ou 

esconder os eixos
58

. Neste momento podemos chamar atenção para o fato de que, ao 

utilizarmos recursos tecnológicos, deveremos estar atentos que algumas dificuldades podem 

surgir.  

De fato, Borba e Penteado (2010), quando discutem sobre a informática e Educação 

Matemática, afirmam que a inserção da informática ou das tecnologias de modo geral não nos 

garantirá um sucesso na realização de uma dada atividade para o ensino da Matemática, os 

autores citados expõem também que tais dificuldades podem ocorrer pelo fato de que nem 

todos os alunos têm a mesma facilidade e/ou acesso a tais recursos. Contudo, procuramos dar 

mais atenção a estes e os mesmos mostraram mais desenvoltura em um momento posterior, 

necessária às atividades. Com a realização dessas atividades finalizamos o primeiro encontro 

com esta turma. 

 

4.2 O SEGUNDO ENCONTRO 

 

Seguindo com a aplicação, o segundo encontro foi destinado à realização das 

atividades do primeiro bloco, em que realizamos três construções para resolver dois lemas e 

                                                           
58

 A ferramenta Exibir ou esconder os eixos, é uma ferramenta do software GeoGebra utilizada para esconder ou 

exibir os eixos coordenados do plano cartesiano na janela de visualização. 
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uma proposição (que é apresentada no primeiro livro). A escolha desses problemas foi feita 

por eles serem utilizados em demonstrações posteriores que serão discutidas durante a 

realização de outras atividades. O primeiro problema discute como encontrar um terceiro 

ponto que seja equidistante de dois pontos dados. O segundo trata da situação que dado uma 

circunferência de raio AB unitário, com centro em A e passando por B, poderemos encontrar 

outro ponto D pertencente à circunferência, tal que, a medida BD seja   . A última atividade 

aborda uma situação em que dados dois pontos que sejam centros de circunferências de 

mesmo raio, então todos os pontos de interseção entre as circunferências de raios iguais 

estarão numa mesma reta.  

Na Turma A, o segundo encontro iniciou com a realização das atividades que não 

foram executadas no primeiro encontro. Essas atividades tinham a finalidade de familiarizar 

os discentes com as ferramentas que seriam utilizadas nas atividades dos demais encontros, as 

quais são referentes ao item 2.2 do caderno de atividade da Geometria do Compasso. 

 

Imagem 29 – Apresentação das ferramentas no GeoGebra 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

As construções geométricas de familiarização com o software GeoGebra, indagavam 

aos alunos com relação as maneiras como podemos marcar as interseções entre as construções 

feitas,  destacar uma construção, medir ângulos e observar a diferença entre as ferramentas de 

construção de circunferências, como podemos ver na imagem anterior. 

Durante a realização das atividades do primeiro bloco, nesta turma, alguns alunos 

necessitaram de auxílio, pois apresentaram algumas dificuldades, em especial o aluno da 

docência assistida como é mostrado na Imagem 30, em que podemos ver o aluno sendo 

auxiliado pelo pesquisador e a professora da turma, pois o mesmo afirmava não lembrar 

alguns conceitos da Geometria Euclidiana Plana, sobretudo, por ser graduado em Física e seu 

contato ter sido no ensino médio. A partir de então surgiram alguns questionamentos que 

foram auxiliados pelo pesquisador e por sua orientadora, que é professora da referida turma.  
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Quando os alunos iniciaram a primeira atividade do primeiro bloco, foi pedido a eles 

que criassem uma pasta na área de trabalho dos computadores, pois já tínhamos os orientados 

que deveriam utilizar as mesmas máquinas em todos os encontros. Nessa pasta, eles deveriam 

salvar as construções, e ao salvarem, foi pedido que nomeassem os arquivos com a seguinte 

estrutura BnAn, em que Bn representa de qual bloco é a atividade e An corresponde ao número 

da atividade no bloco em que a mesma está inserida. 

 

Imagem 30 – Orientações aos alunos 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Com relação às atividades dos blocos, lembramos que são três. A primeira almejava: 

Encontrar um terceiro ponto equidistante de dois pontos dados. Esta atividade trata de um 

lema presente no primeiro livro, o qual foi retirado de Os Elementos de Euclides. Após os 

alunos finalizarem a construção, passaram para as reflexões, nas quais são questionados a 

respeito das possibilidades de verificarem a veracidade da construção usando as demais 

ferramentas do GeoGebra, pois, apresentamos os questionamentos referentes as construções 

realizadas pelos alunos, de modo a estimulá-los a realizarem investigações matemáticas 

reguladas por nossas indagações e não completamente autônomas, ou seja, em tais questões os 

discentes eram estimulados a pensar no que executaram e seguiam com pistas para confirmar 

suas hipóteses. Neste caso, eles refletiram que o ponto determinado pela interseção entre as 

circunferências construídas e os centros de tais circunferências são os vértices de um triângulo 

equilátero, podendo assim afirmar que tais pontos são equidistantes. Tal ação é recomendada 

por Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), quando discutem sobre a Investigação Matemática, e 

expõem que “[...] Existe, por vezes, a ideia de que, para que o aluno possa, de fato investigar, 

é necessário deixá-lo trabalhar de forma totalmente autônoma e, como tal o professor deve ter 

somente um papel de regulador da atividade” então observemos que os autores não 

condicionam o processo de investigação a sempre deixar o aluno trabalhar de forma 

autônoma. Assim, nas perguntas presentes no caderno de atividades também há momentos em 

que recomendamos aos alunos não utilizarem toda e qualquer ferramenta do software para 
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obter as respostas, pois a utilização das mesmas poderiam ferir as ideias iniciais da Geometria 

do Compasso e levá-los para investigações não condizentes com a obra em estudo. 

Neste sentido, os alunos verificam que o uso das ferramentas Segmento e Reta, não são 

indicadas para realizarem as construções e verificações das atividades, pois, alude ao uso da 

régua. 

A segunda atividade era a seguinte: Encontrar um ponto D pertencente a uma 

circunferência central de raio com uma unidade AB e centro A de modo que a medida de BD 

seja igual a   . Nesta atividade, após terem realizado a construção, os alunos eram 

estimulados e relembrarem conceitos matemáticos para desenvolver argumentos que lhes 

permitam garantir a existência de tal ponto. Os conceitos esperados eram ângulo, diâmetro, 

pontos colineares, teorema de Pitágoras dentre outros que poderiam ser acionados para 

resolverem as questões. Podemos observar na imagem a seguir que os alunos identificaram 

parcialmente tais conceitos. 

 

Imagem 31 – Resposta de um aluno às questões da segunda atividade
59

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Devido aos discentes não terem experiência com o software e também pelo fato de 

termos que realizar construções que não estavam programadas para este encontro, apenas um 

aluno conseguiu concluir as três atividades que foram propostas neste dia, nesta turma. Os 

demais iniciaram a construção da terceira atividade, mas não conseguiram concluir, ficando 

esta para eles concluírem em casa e trazerem no encontro seguinte. 
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 a) Usando a ferramenta ângulo e vendo que o ângulo é   . Daí temos que  ,   e   são colineares e, como   e 

  pertencem ao círculo e passam pelo centro,    é diâmetro. 

b) O diâmetro é a corda que passa pelo centro do círculo. 

c) adote    como medida.       ,          ? Veja que o triângulo      é retângulo em   Usando 

Pitágoras                                            .  
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Tal atividade (terceira) tem como título: Encontrar pontos da interseção entre 

circunferências que estejam numa mesma reta. Nessa atividade, após os alunos realizarem a 

construção lhes é apresentado um recorte histórico com o lema e a demonstração feitos por 

Mascheroni para resolver tal situação, em seguida os alunos são estimulados a utilizarem os 

recursos dinâmicos do software para realizarem investigações, as quais Mascheroni teve que 

fazer com a realização de uma construção com um número maior de elementos. 

Miguel (1993), Gutierre (2011) e Mendes, Fossa e Valdés (2006) apresentam 

discussões quanto às funções pedagógicas da História da Matemática e ao uso de problemas 

históricos, afirmando que podemos buscar na História da Matemática métodos que podem ser 

usados como fonte para resolver problemas. Com isso buscamos com os recortes históricos 

fornecer aos discentes uma fonte que lhes permitam fazer reflexões das soluções 

originalmente esboçadas por Mascheroni. Apoiando-se na solução historicamente construída, 

os alunos poderão esboçar suas próprias soluções. Assim, tais recortes servem para reproduzir 

o momento histórico e pôr o aluno diante da situação de investigador histórico/matemático. 

Mendes, Fossa e Valdés (2006), também debatem sobre o uso da História da 

Matemática, afirmando que tal recurso só será verdadeiramente pedagógico se inserimos os 

conceitos e problemas históricos na vivencia diária da sala de aula, permitindo ao discente 

experimentar a Matemática. Em nosso estudo, buscamos propiciar este momento com as notas 

históricas inseridas após a realização das construções com o software, a fim de que os 

discentes notassem a validação dos conceitos geométricos utilizados na realização da 

construção, por meio da demonstração algébrica, estimulando-os a realizarem investigações 

Matemática. 

Na Turma B, o segundo encontro teve início às 16 h e 55min com orientação do 

pesquisador para que os alunos iniciassem o primeiro bloco de atividades, composto pelas três 

atividades seguintes: Encontrar um terceiro ponto equidistante de dois pontos dados; 

Encontrar um ponto D pertencente a uma circunferência central de raio com uma unidade AB 

e centro A de modo que a medida de BD seja igual a   ; e Encontrar pontos da interseção 

entre circunferências que estejam numa mesma reta. 

Na execução da primeira atividade os discentes, em sua maioria, apresentaram um 

bom entrosamento com o software, surgindo poucas dúvidas referentes à construção. Além 

disso, as questões de reflexão foram respondidas de modo satisfatório, como podemos 

evidenciar na imagem a seguir onde ilustramos as respostas de alguns alunos. 
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Imagem 32 – Respostas às questões de reflexão
60

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

De fato, a imagem ilustra que o aluno identificou quais as maneiras de verificar 

veracidade da construção utilizando os conceitos gerais da Geometria e notou como isso 

poderia ser feito utilizando apenas a Geometria do Compasso, o que mostra que o aluno 

compreendeu as ideias básicas da Geometria do Compasso como proposto e intenção da 

atividade. 

Na segunda atividade, um grupo de alunos iniciou uma discussão a respeito do 

conceito de pontos colineares, após terem finalizado a construção e estarem resolvendo as 

questões de reflexão. Alguns deles afirmaram não saber que, quando o ângulo formado por 

três pontos for 180º, podemos garantir que tais pontos estão em uma mesma reta ou, como diz 

Mascheroni, estão em uma mesma linha ou direção. Isto mostra que, para eles, esta já foi uma 

contribuição da obra e atividade. Essa discussão surgiu na segunda atividade, as respostas 

obtidas com a reflexão são ilustradas na Imagem 33, a seguir.  

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveria (2009), esses momentos de discussão de uma 

hipótese, podem acionar o momento de socialização, conforme ocorreu no referido grupo, tais 

autores afirmam que a socialização é uma importante etapa da investigação matemática, a 

qual buscamos favorecer sempre que possível. De fato, Ponte, Brocardo e Oliveria (2009, p. 

52), apontam que: “A fase de discussão é, pois, fundamental para que os alunos, por um lado, 

ganhem um entendimento mais rico do que significa investigar e, por outro, desenvolvam a 
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 Podemos usar o 8º ícone e clicar na ferramenta “distância, comprimento ou perímetro” e clicar nos pontos, 

verificaremos que são equidistantes aos pontos A e B. Mas, como devemos usar a Geometria do compasso. 

Selecionamos a ferramenta compasso clicamos nos pontos A e C, depois em C. Veremos que formamos um 

círculo de raio C e os pontos A e B pertencem à circunferência, ou seja é equidistante. Do mesmo jeito faremos 

no ponto C e o ponto B, formando uma circunf. de raio C e os pontos A e B pertencente à circunf. (sic)     
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capacidade de comunicar matematicamente e de refletir sobre o seu trabalho e o seu poder de 

argumentação [...]”. 

 

Imagem 33 – Resposta da atividade B1A2 aluno F
61

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Para verificar o aspecto supracitado, os alunos utilizaram a ferramenta de medição de 

ângulo, nos pontos determinados na construção, após a ajuda do pesquisador, tendo em vista, 

que o pesquisador tem um importante papel no processo de investigação. De fato, Ponte, 

Brocardo e Oliveria (2009, p. 52), colocam que: 

 

Numa aula de investigações, o professor deve, sem dúvida, privilegiar uma 

postura interrogativa. As questões que coloca podem, no entanto, assumir 

diversas formas e ter objetivos diversos. Muitas vezes, a intenção do 

professor ao colocar uma questão é, simplesmente, a de clarificar ideias, 

quer para a sua própria compreensão, quer para a de toda a turma. [...]. 

 

Assim sendo, a intervenção do pesquisador seguiu na intenção de clarificar as ideias 

dos discentes, quanto à utilização das ferramentas do software, para possibilitar aos alunos 

confirmar a colinearidade dos pontos e acionarem seus conhecimentos de razões 
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 a) Como o ângulo formado por           e   e   pertencem a circunferência  , então   e   é o diâmetro 

de  . 

b) Como o                e eles são equiláteros então a somo de                    se 

somarmos teremos que dará     . 

c) Medindo o         , sabendo que        com a relação         podemos encontrar a distância de 
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trigonométricas para garantirem a medida       , com a utilização do teorema de 

Pitágoras, como veremos na Imagem 34. 

 

Imagem 34 – Resposta da atividade B1A2 aluno G
62

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Ao finalizar esta atividade, todos iniciaram a terceira atividade, porém alguns tiveram 

dificuldades para interpretar o enunciado do algoritmo da construção, e por este motivo não 

seguiram todas as instruções do caderno. Assim, equivocadamente, utilizaram outras 

ferramentas como Círculos dados Centro e Um de seus Pontos e Círculo dados Centro e Raio 

para executar os passos ou ainda não executaram. Diante disto, os alunos foram auxiliados 

para executarem a atividade corretamente, pois, “[...] É importante ajudá-los a fazer uma 

síntese da atividade, descrevendo os seus avanços e recuos, os objetivos que tinham em mente 

e as estratégias que seguiram. [...]” (PONTE; BROCARDO; OLIVEIRA, 2009, p. 53). 

Devido ao número de atividades e o tempo tomado para realização de cada uma delas, 

não foi possível fazermos uma socialização das reflexões entre todos os componentes da 

turma, no entanto, esta é uma situação que ocorre frequentemente em aulas de Matemática, 

nas quais se utiliza a investigação, pois, segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) debatem 
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 a) Sim, com os pontos obtidos pelas interseções obtemo dois triângulos congruentes de medida   , logo    e 

a soma das bases desses triângulos, que é igual a     que é o diâmetro. 

b) Circunferência, semelhança de triângulos, medidas de ângulos e triângulos. 

c) usando o teorema de Pitágoras nos triângulos     e    , considerando os lados de medida   .     
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sobre a importância da discussão da investigação e afirma que os alunos por vezes demandam 

de tempo superior ao planejado para a realização da atividade, estes autores mostram ainda 

situações em que o professor e/ou pesquisador precisa intervir ajustando a atividade para que 

todas as etapas do processo sejam executadas. Logo, nas atividades realizadas neste encontro, 

ficamos limitados às discussões realizadas entre alguns pequenos grupos e/ou duplas durante 

a execução das atividades.  

 

4.3 O TERCEIRO ENCONTRO 

 

O terceiro encontro foi destinado para realização das três primeiras atividades do 

segundo bloco, em que são abordadas as divisões de uma circunferência em seis, quatro e 

doze partes iguais. Essas atividades são interligadas uma com as outras, de modo que, para 

realizarmos a segunda construção temos que ter realizado a primeira, pois essa se tornara uma 

etapa da segunda. Essa relação de dependência ocorre com todas as demais construções em 

que se realiza a divisão de circunferências em partes iguais. Na realização da segunda e 

terceira atividade deste bloco, após os alunos terem realizado a construção, apresentamos a 

solução, a construção e a demonstração dada por Mascheroni para resolver o problema que 

envolvia tal construção. Em seguida, pede-se aos alunos para realizarem algumas 

investigações com relação à construção e a forma com que Mascheroni apresenta suas 

soluções. Com os dados coletados nos cadernos de atividades foi evidenciado que os alunos 

conseguiram compreender as propriedades presentes nas demonstrações de Mascheroni e 

utilizá-las para fazer as investigações em suas construções. 

O terceiro encontro na Turma A, iniciou apenas com o aluno da docência assistida, o 

mesmo relatou que finalizou a terceira atividade (Encontrar pontos da interseção entre 

circunferências que estejam numa mesma reta) do primeiro bloco em casa e resolveu os 

questionamentos. Além disso, ressaltou que, ao realizar a construção, percebeu que tinha 

faltado realizar um passo da construção em sala, no encontro anterior, no decorrer do encontro 

chegou mais um dos alunos da turma. 

Feitos os relatos, iniciamos as atividades do segundo bloco. Na realização da primeira 

atividade divisão da circunferência em seis partes iguais, um dos alunos levantou alguns 

questionamentos referentes às questões de reflexão que eram realizadas antes de finalizar a 

construção, o mesmo observou quais eram os procedimentos necessários para finalizar a 

construção sem averiguar os passos finais indicados no caderno. Como podemos ver na 

descrição feita pelo aluno na imagem a seguir. 
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Imagem 35 – Descrição da finalização da construção
63

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Isto nos leva a entender que, partindo do problema e de alguns passos das construções 

de Mascheroni, também poderíamos pedir aos discentes que tentassem finalizar uma 

construção, fato que lhes permitam experimentar o redescobrir de uma solução. Borba (2010) 

aponta que ao utilizarmos uma abordagem experimental em Educação Matemática, 

permitimos ao aluno usar procedimentos de tentativas, para possibilitar a criação de 

conjecturas, a descoberta de resultados matemáticos desconhecidos, ou seja, redescobrir uma 

solução. Esta ação de redescobrir é discutida também por Mendes (2009b) quando passa a 

falar sobre as atividades investigatórias, e afirma que: 

 

O processo investigatório como princípio da aprendizagem matemática dos 

estudantes deve ser configurado por situações que favoreçam a redescoberta 

da Matemática, tendo em vista a exploração e a investigação de situações-

problema que os levem à compreensão do ‘quê’ e do ‘porquê’ referentes à 

matemática investigada. [...] (MENDES, 2009b, p.58, grifo do autor). 

 

A ação da redescoberta na Matemática também é tratada por Mendes, Fossa e Valdés 

(2006), quando discutem sobre o uso pedagógico da História da Matemática em sala de aula e 

apresentam que:  

[...] A história da matemática é, no entanto, uma fonte rica de problemas 

interessantes e desafiantes que podem ser incorporados ao ensino da 

matemática, especialmente na forma de atividades de redescoberta ou de 

resolução de problemas. (MENDES; FOSSA; VALDÉS 2006, p.139) 

 

É seguindo as orientações dos teóricos mencionados que abordamos atividades 

investigatórias, para propiciarmos aos discentes uma aprendizagem que lhe permita ter um 

autodesevolvimento contínuo.  

Na imagem a seguir, apresentamos a construção realizada conforme a descrição dada 

anteriormente pelo discente. 
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 Traça uma circunferência que passe por   e   com centro em  . Isso gerará um novo ponto, que pode ser 

nomeado por  . 

a) Sim. 
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Imagem 36 – Momentos da construção B2A1 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Em tal atividade os discentes foram questionados sobre quais polígonos poderiam ser 

inscritos na circunferência de modo que seus vértices fossem pontos encontrados na 

construção e quais subdivisões da circunferência estavam presentes na construção. As 

respostas apresentadas aos questionamentos podem ser evidenciadas na Imagem 37 a seguir, 

na qual expomos os pensamentos dos alunos frente às questões. 

 

Imagem 37 – Polígonos e divisões da circunferência
64

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Essas respostas apresentam que os alunos não estavam conseguindo retomarem por 

completo seus conhecimentos de Geometria Euclidiana, pois apresentaram condições 

necessárias para um polígono ser regular, mas não suficiente para defini-lo. Após a 

identificação desse fato, tentamos estimular tais alunos a relembrarem a definição de polígono 

regular com explanações orais. 

Na atividade dois da divisão da circunferência em quatro partes iguais, após os alunos 

terem finalizado a construção no caderno, lhes fornecemos um recorte histórico com o 

problema, a solução e a demonstração do autor, que deu origem a esta atividade. Em seguida, 
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 b) São polígonos que possuem todos os lados iguais. Sim. O hexágo e o triângulo. 

c) Semicírculos, arcos de círculo (quando forma o triângulo e o hexágono). (sic) 
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fazemos alguns questionamentos para estimular os discentes a imergirem no processo de 

Investigação Matemática histórico a desenvolverem argumentos dedutivos para a prova da 

construção citada. Estimulamos, também, obter quais conceitos matemáticos estão envolvidos 

em seus argumentos, como podemos evidenciar na Imagem 38 a seguir que ilustra as 

respostas de um dos alunos. 

 

Imagem 38 – Respostas da atividade B2A2 aluno B Turma A
65

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Tal resposta disserta que, o recorte histórico apresentado, ajudou a chegar numa 

demonstração argumentativa que apresente as mesmas ideias e fundamentos geométricos 

exposto na obra. Referente ao uso da História da Matemática em atividades investigativas, 

Mendes (2009b, p. 44) ressalta que: “[...] a geração do conhecimento conduzida pela 

investigação histórica permite transitar no passado visando o seu transplante imediato para o 

presente, o que pode exercer uma ação produtiva dessa informação em direção ao futuro”. 

Assim, na resposta, o aluno transita pela solução do autor para construir e formalizar o seu 

conhecimento da Geometria do Compasso. 

No intervalo de tempo das 9 h e 46min outro aluno chegou ao laboratório, e foi 

indagado quanto à realização da terceira atividade do primeiro bloco, que havia ficado para 

fazer em casa, então ele afirmou que havia planejado voltar ao laboratório no horário de 
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 b) Pelo estudo, visualização das demonstrações de Mascheroni e das construções com o Geogebra, e utilizando 

conceito de triângulo, como também de semelhança de triângulo, podemos garantir que dividira a circunferência 

em 4 partes iguais. 

c) Sim. Que se   é o ponto médio entre   e   já que é o centro desta circunferência, e      , então podemos 

considerar que   é um ponto da reta   . Através do teorema de Pitágoras podemos chegar a medida de    

           . 

d) Ponto, reta, triângulo, simetria, congruência. 
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monitoria para realizar a atividade, pois não tem computador em casa, no entanto não voltou, 

por que suas demais atividades acadêmicas lhe tomaram mais tempo do que o esperado, não 

permitindo que ele realizasse a atividade. O mesmo foi orientado a finalizar a atividade do 

primeiro bloco e logo após esta realização, iniciar a atividade do segundo bloco, juntamente 

com as investigações que já estavam sendo executadas pelo outro discente. 

Ao estudar a solução dada por Mascheroni para resolver o problema da divisão da 

circunferência em quatro partes iguais, o aluno da docência assistida pediu alguns 

esclarecimentos quanto à notação utilizada, pois Mascheroni não segue a notação padrão atual 

para pontos – letras maiúsculas –, o que o autor faz é uma reflexão dos pontos da 

semicircunferência superior denotados com letras maiúsculas com a semicircunferência 

inferior, denotando os pontos com as mesmas letras, porém minúsculas, como podemos ver na 

construção da segunda atividade realizada pelo referido aluno.  

Nas construções, o discente demonstrou dificuldade em notar que, com os pontos de 

interseção encontrados na construção anterior, poderemos obter outras aberturas de 

compassos, possibilitando construir circunferências com outros raios e encontrar novas 

interseções que nos permitam realizar a divisão em quatro partes iguais. 

 

Imagem 39 – Construção da atividade B2A2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na Turma B, o terceiro encontro iniciou às 17h, com o direcionamento do pesquisador 

para a iniciação das atividades do bloco II. Neste encontro foi trabalhado as três primeiras 

atividades deste bloco, sendo este composto por seis atividades. As atividades abordadas 

foram: Divisão de uma circunferência em seis partes iguais; Divisão da circunferência em 

quatro partes iguais; e Divisão de uma circunferência em doze partes iguais. 

Este encontro contou com a presença de 18 alunos, porém dois desses alunos, além de 

terem chegado atrasados, também haviam faltado aos encontros anteriores, assim sendo estes 

alunos precisaram de mais algumas orientações para que pudessem realizar as construções, as 

quais foram fornecidas pelo pesquisador e um dos colaboradores, que já possuía um bom 



114 
 

conhecimento das atividades presentes no caderno. Este fato é evidenciado em Ponte, 

Brocardo e Oliveira (2009, p.53) quando apresentam que “o professor precisa, por vezes, 

também de fornecer e recordar informações” necessárias para que pudéssemos garantir um 

fluxo do processo de investigação durante a realização das atividades do caderno. 

Na construção da atividade da divisão da circunferência em seis partes iguais alguns 

alunos estavam realizando passos a mais do que estava indicado no caderno, (ver Imagem 40), 

tais fatos podem ter ocorridos devido à aparência visual da construção, mas isto poderia ser 

utilizado nos momentos de verificações da veracidade da construção, precisando o 

pesquisador chamar atenção dos alunos para que realizassem apenas os passos indicados no 

caderno, pois estes eram suficientes para realizar a construção indicada.  

 

Imagem 40 – Construções com passos a mais na atividade B2A1  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Dois dos alunos mediram os ângulos da divisão da circunferência em seis partes, 

provavelmente para verificar que a divisão estava correta. Veja a seguir na Imagem 41 a 

constatação desse fato. Isto mostra que já passaram a usar ferramentas anteriores 

(familiarizam com o software) e acionaram conhecimentos prévios de Matemática novamente. 

 

Imagem 41 – Construção com medição de ângulo na atividade B2A1  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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Além de fazerem a verificação medindo os ângulos, alguns alunos ainda construíram 

polígonos regulares, (novo resgate ao que já foi feito, mostrado que assimilaram) como 

garantia da divisão realizada. 

 

Imagem 42 – Construção com polígonos para verificar 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Após terem realizado a construção e refletido nas indagações propostas, adentramos a 

atividade dois, a qual foi explicada, mesmo ainda tendo alguns alunos concluindo as reflexões 

da atividade um.  

No primeiro passo da construção da atividade dois, alguns alunos já encontraram 

dificuldades, pois ao invés de esconderem todas as circunferências e deixarem apenas a 

circunferência de centro A, (conforme orientado no caderno) também esconderam esta 

circunferência. Mas, utilizando a ferramenta, Desfazer, do GeoGebra resgataram a referida 

circunferência (conseguiram desfazer o erro utilizando a ferramenta desfazer do GeoGebra), 

prosseguindo com a construção. Ao finalizá-la, eles utilizaram alguns recursos para fazer a 

verificação da divisão, tais como, medidas dos ângulos, construção de polígonos, medidas de 

arcos dentre outros, como segue na Imagem 43 (propiciado pelo software e Matemática 

básica). 

Nesse momento, notemos que o fato de utilizarmos os recursos tecnológicos, as TIC 

de modo geral, não temos a garantia de que nossos alunos não cometerão erros, pois, como 

exposto anteriormente, os autores defensores desta linha metodológica já alertam para a 

ocorrência de tais fatos, entretanto, os recursos dinâmicos do software que utilizamos nos 

permitem identificar, de forma mais ágil, a ocorrência de erros nos possibilitando corrigi-los 
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com apenas alguns cliques. Assim, dá-se ao discente mais tempo para realizar reflexões sem 

ter de se preocupar em repetir uma construção por inteira. 

 

Imagem 43 – Construção da atividade B2A2  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Tais resultados também foram usados para responder aos questionamentos das 

reflexões, como podemos ver Imagem 44, que ilustra as respostas de um dos alunos da turma, 

e alude para o fato de, com a construção realizada no software, os discentes podem realizar 

uma demonstração algébrica para validar a construção. 

 

Imagem 44 – Respostas da atividade B2A2
66

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Além de mostrarem as justificativas para a divisão nas construções, também 

forneceram algumas justificativas para as reflexões acerca das contribuições e conceitos 

existentes em tal construção. Tais fatos foram evidenciados e expostos nas imagens a seguir. 
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 b) Os triângulos    ,    ,     e     são congruentes, logo os ângulos     ,     ,     ,      são iguais, e 

como são ângulos centrais os arcos os arcos subdivididos por eles também são iguais. 

c) Sim, pois os triângulos são retângulos. 

d) Teorema de Pitágoras, Ângulos. 
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Imagem 45 – Justificativas para atividade B2A2 do aluno G
67

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

Imagem 46 – Justificavas para atividade B2A2 do aluno H
68

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na terceira atividade, após terem realizado a construção e feito a leitura do recorte 

histórico, os discentes passaram a utilizar com mais propriedades a ferramenta de Polígono 
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 b) Temos uma circunferência com 4 arcos,    ,    ,     e    , que são iguais dividindo a circunferência em 4 

partes iguais. 

c) Sim, é útil para estabelecer relação entre os lados dos polígonos. 

d) Teorema de Pitágoras, ângulos retos, raso diâmetro, circunferência congruência  
68

 b) do diâmetro    trace uma perpendicular passando por  , assim o círculo é dividido em 2 semicírculos, os 

quais são divididos em 2 setores. 

c) Como       e     , então       o que define um triângulo retângulo, assim          , o que 

determina      retângulo e assim todos lado são pois os   são iguais. 

d) teorema de Pitágoras, congruência de triângulos. 
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Regular para realizar a verificação das divisões da circunferência, embora em alguns 

momentos as medidas dos lados dos polígonos não tenham sido escolhidas da melhor forma, 

como podemos ver nas imagens 47, 48 e 49, nas quais ilustramos os momentos e tentativas de 

verificação das divisões da circunferência. 

 

Imagem 47 – Divisão da circunferência com polígonos parte um 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

Imagem 48 – Divisão da circunferência com polígonos parte dois 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Imagem 49 – Divisão da circunferência com polígonos parte três 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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4.4 O QUARTO ENCONTRO  

 

O quarto encontro foi destinado para realização das três últimas atividades do segundo 

bloco, em que são abordadas as divisões de uma circunferência em cinco e dez partes iguais. 

A última atividade é para realizar a divisão de um arco de círculo ao meio. Nas duas últimas 

atividades deste bloco apresentamos como recorte histórico, a solução, construção e as 

demonstrações dadas por Mascheroni, para que os alunos possam refletir e realizar 

investigações e criarem suas próprias justificativas para garantir que as construções realizadas 

com software estão corretas, utilizando as ferramentas disponíveis no GeoGebra, o que  

possibilitou aos alunos compararem uma solução dada no passado com a sua solução 

elaborando com o auxílio das TIC. 

Na Turma A esse encontro iniciou bem mais tarde do que os anteriores, pois, o 

laboratório em que estavam sendo realizados os encontros, encontrava-se em manutenção, no 

entanto, só fomos informado da manutenção ao chegarmos à sala e encontrar o aviso fixado 

na porta, mesmo com o agendamento prévio que tínhamos feito. Com este fato, precisamos 

nos dirigir a outro laboratório também localizado no setor de aulas III, do Campus da UFRN 

na sala H4. 

As máquinas do novo laboratório não possuíam o GeoGebra instalado, assim sendo, 

houve a necessidade de realizar a instalação do software inicialmente em quatro máquinas, 

pois é a quantidade de alunos que frequentam esta turma. 

O encontro teve início às 9 h e 30 min. com a professora fornecendo algumas 

orientações com relação as construções, em virtude da baixa frequência no encontro anterior, 

pois, para realizarem as duas primeiras atividades deste encontro dependiam da última 

atividade do encontro anterior (3º encontro). Para tanto, o pesquisador necessitou inserir a 

construção em todas as máquinas, para que os alunos dessem continuidade as atividades do 

bloco II com a atividade 4 utilizando tal construção (atividade 3) que lhes foi fornecida. Após 

ter sido fornecida a construção, o pesquisador fez uso da ferramenta Barra de Navegação 

para Passos da Construção
69

, a qual mostra a construção sendo realizada detalhando cada um 

dos passos, para que os discentes que não estiveram no encontro anterior pudessem ter uma 

noção de como e quais são as construções do encontro anterior. Essa ferramenta do software, 

favorece a utilização de tais recursos, pois, traz uma potencialidade quanto ao uso das TIC, 

por possibilitar que dado uma construção pronta os discente têm a possibilidade acompanha a 
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 Essa ferramenta permite a execução dos passos de uma construção já realizada, propiciando aos discentes 

verem como a construção foi realizada (como um vídeo animado). 
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construção sendo realizada, Borba (2010), indica que tais situações constituem uma das 

vantagens em utilizar as tecnologias como apoio pedagógico na aula de Matemática.  

Em nosso estudo, tal ferramenta favorece a interação entre problemas históricos e suas 

soluções mediante recursos tecnológicos, pois, permitem ao professor realizar as construções 

e fornecê-las aos seus alunos de modo que estes possam observar a construção sendo 

realizada, com a visualização deste processo, os discentes poderão fazer investigação, sem 

que seja necessário disponibilizar um intervalo de tempo para realização da construção. No 

entanto, em nosso estudo nos prendemos na maioria das atividades a realização das 

construções, pois, este caminho permite aos discentes a manipulação dos processos de 

construção, podendo tornar-se mais rica a aprendizagem dos conceitos matemáticos 

envolvidos na construção. 

Na atividade quatro, ao final da construção, estimulamos os discentes através das 

questões de reflexão, a utilizar as demais ferramentas do software para verificar se a 

construção está correta e que outras divisões da circunferência podem ser deduzidas com os 

pontos encontrados até a atual construção. Lembremos que as divisões que interessavam ao 

Mascheroni eram frações unitárias do comprimento da circunferência. Com relação a tais 

questionamentos obtivemos as seguintes respostas fornecidas pelos alunos, que são ilustradas 

nas imagens a seguir. 

 

Imagem 50 – Conclusões do aluno B Turma A na atividade B2A4
70

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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 a) Através da ferramenta polígono regular ou então construindo círculos com centro em cada ponto. Se o 

polígono pode ser traçado entre os pontos é porque foi construído corretamente. 

b) Em 60 partes iguais (se eu dividir em arcos semelhantes a    ) e em 40 partes iguais (se dividir em arcos 

semelhantes a    ). 
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Imagem 51 – Conclusões do aluno A Turma A na atividade B2A4
71

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Como resultado final da execução dos procedimentos para realização da construção foi 

obtido pelos alunos na tela do GeoGebra. Ver Imagem 50.  

 

Imagem 52 – Construção da atividade B2A4  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Com a imagem anterior podemos evidenciar os arcos   ,    e    mencionados pelos 

discentes nas respostas as questões de reflexão. 

Ao realizar a atividade cinco do bloco II, um dos alunos teve maior dificuldade na 

veracidade da construção realizada, pois, foi observado que o aluno não identificou quais 

eram os pontos que dividiam a circunferência em 10 partes iguais. Mesmo estes pontos 

estando indicados na questão reflexiva, o aluno construiu o polígono de forma inadequada 

para comprovar a veracidade da construção, veremos na imagem a seguir o polígono 

construído. 
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 a) A partir dos cinco pontos podemos construir um polígono regular. 

b) Em 30 partes iguais com os arcos    e 60 partes iguais com o arco   . Em 40 partes iguais com o arco   . 
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Imagem 53 – Construção inadequada do polígono 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

O aluno foi indagado sobre a construção do polígono se estava correta, o mesmo falou 

que não sabia, mas que tinha alguma coisa que estava estranha. O aluno percebe com o 

recurso visual do software, que sua construção está incompleta, esta é uma das vantagens do 

uso do ambiente computacional, uma vez que: 

 

Os softwares educacionais têm a capacidade de realçar o componente visual 

da matemática atribuindo um papel importante à visualização na educação 

matemática, pois ela alcança uma nova dimensão se for considerado o 

ambiente de aprendizagem com computadores como um particular coletivo 

[...] (BORBA, 2010, p. 3). 

 

Conforme orienta Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) quando discutem a investigação é 

que o professor e/ou pesquisador, necessita estar atento para momentos em que os deve 

intervir junto aos discentes. Assim, o aluno foi orientado a analisar melhor a questão reflexiva 

e realizar a construção do polígono regular da forma correta, utilizando a ferramenta Polígono 

Regular contida no software GeoGebra. 

Outra questão de reflexão foi realizada após a leitura de um recorte histórico referente 

ao problema abordado por Mascheroni que utilizamos para compor tal atividade, em que 

pedíamos para os discentes desenvolverem uma demonstração algébrica. Para ilustrar 

apresentamos uma das respostas dadas pelos discentes na imagem a seguir. 
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Imagem 54 – Demonstração da construção da atividade B2A5
72

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na sexta atividade do segundo bloco, abordamos o último problema do segundo livro 

da obra de Mascheroni aqui estudada. Nesta atividade, que trata da divisão ao meio de um 

arco qualquer de círculo, também apresentamos como recorte histórico o problema posto por 

Mascheroni com sua demonstração. Durante a realização da atividade os alunos demonstram 

uma maior habilidade na realização da construção com o software e na compreensão das 

ideias da Geometria do Compasso, como foi evidenciado nas respostas dos discentes, 

ilustradas na imagem a seguir do aluno B, (das questões de reflexão). 

 

Imagem 55 – Resposta às questões da atividade B2A6
73

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na Turma B, começamos o quarto encontro às 16h e 55min com a presença de 12 

alunos, pois os demais iam fazer avaliação de outra disciplina. 
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 b) Pegando a demonstração de Mascheroni, transposta de Euclides, podemos demonstrar que o segmento    

do triângulo     divide o triângulo     em um dos dois outros triângulos (    e    ). Cada triângulo formado 

pela divisão é semelhante ao triângulo    , provando que a circunferência antes dividida em 5 partes, agora está 

dividida em 10 partes iguais. 
73

 a) Por construção, se as circunferências verdes foram construídas com raio    com com centro em   e com 

centro em  , e se   é ponto da circunferência com centro em  , então    é igual a   . 

b) Semelhança entre circunferências e segmentos, dentre outras. 
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Um dos alunos que havia iniciado as atividades no encontro anterior, iniciou esse 

encontro fazendo a última atividade Divisão da circunferência em doze parte iguais do 

encontro passado. Este ainda tinha grande dificuldade com o manuseio do GeoGebra, algo 

que ocorreu pelo fato do discente não ter comparecido nos primeiros encontros, nos quais 

fizemos a apresentação do software, bem como das ferramentas que seriam utilizadas nas 

atividades, juntamente com as construções básicas de familiarização. Então, para auxiliar, o 

pesquisador lhe fez uma breve explicação das ferramentas do software e conversou com um 

dos colaboradores, o qual já tinha um bom conhecimento das ferramentas, para que o mesmo 

ficasse mais disponível a tal discente, isto permitiu ao aluno ter um melhor acompanhamento 

das atividades propostas. 

Na realização das atividades destinadas para o atual encontro, alguns alunos não 

seguiram os procedimentos de forma adequada, gerando a troca dos nomes que estavam 

propostos para os pontos conforme apresentado no caderno, dificultando a realização da 

construção seguinte, pois as construções são dependentes da anterior a partir da segunda até a 

quinta. Além disso, um dos alunos resolveu voltar para construir as atividades do encontro 

anterior, pois afirmou não ter resolvido às questões de reflexão do caderno.  

Podemos perceber que os alunos não identificaram que ângulos opostos pelo vértice 

são iguais, pois os mesmos tiveram dificuldades para verificar as igualdades das divisões das 

circunferências. Nas discussões sobre o uso da História da Matemática e no uso das TIC, a 

literatura consultada nos mostra que o fato de estarmos usando uma tendência metodológica                                

não implica que os discentes deixaram de cometer erros, mas estes recursos nos permitem 

identificar e sanar tais dificuldades como afirma Borba e penteado (2010). Isto foi também 

observado nos momentos em os discentes discutiam entre si durante o encontro e sanado com 

explanações a respeito. 

A primeira atividade deste encontro foi a divisão da circunferência em cinco partes 

iguais. Podemos ver a seguir a construção de um dos alunos e a forma que utilizou para 

comprovar a veracidade de tal construção. 
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Imagem 56 – Divisão da circunferência em cinco partes iguais  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Verificamos na construção que, além de ter sido construído um polígono regular – 

pentágono – também foi feita a medição dos ângulos, observando a igualdade dos arcos da 

circunferência. 

 Em seguida, após terem finalizado a construção da quinta atividade, intitulada por 

divisão de uma circunferência em dez partes iguais e, com a leitura do recorte histórico, 

estimulamos aos alunos a fazerem investigações na construção e produzirem uma 

demonstração algébrica para validar a sua construção. Nas imagens 57 e 58 a seguir veremos 

algumas das respostas para tal atividade. 

 

Imagem 57 – Demonstração 1
74

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Notemos na demonstração dois que o aluno desenvolve um argumento lógico dedutivo 

e explica porque podemos ter a garantia da veracidade de sua construção. 
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 b)                          .                          (LAL)           
         . Logo,                                            . 
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Imagem 58 – Demonstração 2 (argumentação)
75

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

A terceira atividade foi a Divisão de um arco qualquer BC ao meio que, apesar de não 

ser dependente das anteriores, é posta em último lugar, bem como, o autor faz com o 

problema o qual deu origem, pois ele requer uma maior maturidade da Geometria do 

Compasso, tanto que em nossa construção estamos fornecendo além dos procedimentos de 

construção um recorte histórico com a solução e demonstração do Mascheroni, para 

incentivarmos os discentes a investigarem sua construção (ver Imagem 59) e percebem quais 

conceitos geométricos estão relacionados com a construção. Para ilustrar as conclusões dos 

alunos, apresentamos as respostas de um dos discentes às questões de reflexão do caderno na 

Imagem 60. 

Imagem 59 – Divisão de um arco qualquer BC ao meio 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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 b) Como os pontos são construídos de modo que sejam simétricos, assim podem-se encontrar os segmentos de 

mesma medida. 
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Imagem 60 – Resposta às questões da atividade B2A6
76

   

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

4.5 O QUINTO ENCONTRO 

 

No quinto encontro, demos início ao terceiro bloco de atividades, nas quais os 

discentes iniciam com o estudo de um dos problemas do terceiro livro de Mascheroni, neste 

bloco iniciamos apresentando um problema sem realizarem a construção com o GeoGebra, 

para evidenciarmos o quanto aos resultados de Os Elementos de Euclides estão presentes nas 

soluções dos problemas postos por Mascheroni, para que possamos fortalecer nossa base no 

estudo da Geometria do Compasso. Em seguida foram realizadas as duas primeiras atividades, 

sendo a primeira para realizar a construção em que triplicamos e quadruplicamos um 

segmento numa linha reta, a segunda construção é para localizar o ponto médio de um 

segmento dado. 

Na Turma A, a aula iniciou às 9 h com o pesquisador e sua orientadora falando da obra 

de Mascheroni e mostrando a problemática a ser discutida no último bloco de atividades, que 

foi elaborado a partir dos problemas do livro III (da obra aqui estudada) do autor mencionado. 

Estes problemas estão relacionados as construções de multiplicação e divisão de segmentos 

em linha reta. Nesta discussão, foi feita uma exposição de um dos problemas presentes no 

caderno, o qual não está envolvido nas atividades em que os alunos deveriam realizar as 

construções. Na sequência os discentes passaram para as construções das duas primeiras 

atividades do terceiro bloco, sendo as atividades as seguintes: Triplicar e quadruplicar um 

segmento AB sob uma reta e Divisão ao meio de um segmento AB (ponto médio) 

respectivamente.  

                                                           
76

 a) Sabemos que os pontos   e   dividem a circunferência ao meio. Nota-se que      , então pelo caso de 

congruência LAL, temos que    e    são congruentes. 

b) Arco circular e congruência. 
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Na realização da primeira atividade um dos alunos apresentou-se confuso na execução 

dos procedimentos, como podemos ver na Imagem 61, na qual comparamos a construção de 

dois alunos em que a partir de um dado momento o discente da esquerda marcou um ponto de 

interseção inadequado para realização da construção, algo que o impossibilitava de chegar ao 

resultado final com os procedimentos descritos no caderno. 

 

Imagem 61 – Comparação da construção B3A1  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Vale salientar que, na atividade de triplicação e quadruplicação do segmento, 

indicamos aos discentes para utilizar a ferramenta de traçar segmento apenas como recurso 

visual, (Mascheroni não usa régua e traçar segmento aqui é equivalente) para que os alunos 

possam perceber que os pontos A e B formam um segmento e que este é o raio da 

circunferência que estamos utilizando para triplicar e quadruplicar nesta atividade, como 

podemos ver na imagem a seguir. 

 

Imagem 62 – Construção da atividade B3A1  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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No momento das reflexões desta atividade pedimos aos alunos que, ao utilizar as 

ferramentas do software, realizassem verificações das propriedades das construções. Para 

ilustrar as respostas indicadas, vejamos o exposto num dos cadernos dos alunos, na imagem a 

seguir. 

 

Imagem 63 – Conclusões das questões de reflexão
77

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Ele mostra que fazendo uso da ferramenta Ângulo pode-se verificar que os pontos 

encontrados na construção estão numa mesma reta e refletiu que com os conceitos 

geométricos relacionados à construção das circunferências, podemos garantir a triplicação e 

quadruplicação de um segmento. 

A realização das atividades deste encontro terminou um pouco mais cedo, assim sendo 

o pesquisador deu início a uma das etapas que os autores Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) 

consideram importante, isto é, a socialização dos resultados obtidos durante a realização das 

construções das atividades. Com isso, os alunos fizeram uma socialização expondo aos 

demais colegas um pouco de suas compreensões dos resultados e tiraram algumas dúvidas. 

Enquanto esperávamos que todos finalizassem as atividades alguns deram início à atividade 

três que estava proposta apenas para o 6º encontro, porém realizaram apenas a construção. 

Na Turma B, o quinto encontro teve início às 16 h e 55min com dez alunos presentes. 

O encontro iniciou com a apresentação da parte histórica do terceiro livro da obra aqui 

estudada, pois as atividades do bloco III, o qual é proposto para este encontro, foram 

elaboradas a partir dos problemas que compõe este livro.  

Iniciamos as construções das atividades do bloco III, o qual é compreendido por 

quatro atividades, sendo as duas primeiras destinadas para esse encontro, as quais são 
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 a) usando a ferramenta ângulo para verificar que     ,     ,     ,      e      formassem      graus e 

como são feitos com mesmo raio, logo    é triplo de    e    o quádruplo do outro. 

b) Não ira variar a propriedade, pois os pontos   e   foram tomados como base. 
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oriundas de problemas em que o autor procura sempre trabalhar com problemas que já estão 

evidenciados em Os Elementos, para desenvolver seus novos problemas, pois busca algo que 

já é verídico para analisar o que ele poderia fazer de novo. Assim tomamos este problema e 

transformamos na primeira atividade que é triplicar e quadruplicar um segmento AB sob uma 

reta. Neste momento um dos alunos relatou que já havia realizado a construção desta 

atividade em casa, faltando apenas responder as questões de reflexões. Veremos a seguir na 

Imagem 64 a construção desta atividade realizada por um dos discentes, a imagem retrata um 

dos momentos em que os alunos realizavam as investigações sobre a veracidade de tal 

construção e induz que ele chegou a verificação da construção utilizando as ferramentas do 

software, mesmo ferramentas não indicadas, como a Segmento. 

 

Imagem 64 – Investigação da veracidade da construção da atividade B3A1  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

O fato de o discente ter utilizado uma das ferramentas, que fere as ideias inicias de 

Mascheroni, serve para nos alertar para o fato de que, ao usarmos as TIC, não temos como 

afirmar que os alunos irão seguir corretamente todas as indicações e/ou instruções fornecidas 

pelo professor. Em nosso estudo, tal acontecimento só foi identificado na fase de análise dos 

dados coletados, que impossibilitou uma abordagem de tal discente para saber quais os 

motivos que o levou a usar a construção de segmentos, mediante tais situações podemos 

afirma que quando fazemos uso das TIC, devemos nos atentar para as dificuldades em utilizar 

estes recursos. 

Alguns alunos sentiram dificuldades em arrastar ou mover a construção para perceber 

que as propriedades se mantêm, pois se deve tomar muito cuidado ao utilizar esta ferramenta, 
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já que esta pode alterar ou não as propriedades da construção. A segunda atividade foi a 

divisão ao meio de um segmento    (ponto médio) no qual os alunos utilizaram a construção 

de triângulos equiláteros e medição de ângulos do triângulo, traçando a bissetriz interna ao 

vértice  , tendo em vista que a bissetriz interna divide o triângulo em dois triângulos 

retângulos semelhantes, com as medidas das bases iguais, ou simplesmente medir os ângulos 

dos dois pontos extremos ao segmento, como veremos na Imagem 65 a seguir.  

 

Imagem 65 – Divisão ao meio de um segmento AB (ponto médio) 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Após finalizarem as atividades alguns alunos deram início a terceira atividade, a qual 

estava destinada para o sexto encontro. 

 

4.6 O SEXTO ENCONTRO  

 

O sexto encontro foi destinado para realização das duas últimas atividades do terceiro 

bloco, em que são abordadas a divisão sucessiva de um segmento ao meio e a divisão em 

cinco partes iguais de um segmento qualquer. Na primeira atividade os alunos terão que 

realizar a construção com o software, já a última atividade teve a construção disponibilizada 

pelo pesquisador, ficando para os alunos o dever de observarem os procedimentos da 

construção e realizarem investigações na busca de um método para generalizar o processo de 

divisão de um segmento em tantas partes iguais quanto se queira. Fornecemos a construção da 

última atividade, pois, ela continha muitos passos repetitivos em que utilizávamos apenas 

procedimentos já vistos, e que não trariam muitas informações novas para os alunos com a 

realização da construção. Logo, como tínhamos a possibilidade de apresentar aos discentes 

uma animação dessa construção, com uma das ferramentas propiciada pelo software, e 

porque, neste momento, estávamos mais interessados nas possíveis investigações que os 
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discentes poderiam fazer com essa construção, escolhemos então dar a construção. 

Ressaltamos que esta é uma das vantagens que o uso das TIC, propicia na resolução de 

problemas históricos, pois, se estivéssemos realizando as construções com compasso e papel, 

os discentes teriam que reproduzir a construção para poder fazer as investigações. Assim 

deixamos como um desafio para os alunos realizarem a construção em outro momento. 

Este encontro também foi destinado para aplicação do questionário final e para 

realizarmos as últimas socializações dos discentes. 

Para realização do sexto encontro tivemos um contratempo, pois novamente o 

laboratório de informática que estávamos utilizando (ESTMAT) foi posto em manutenção por 

dois dias, o que impossibilitaria a realização do último encontro das duas turmas, (só fomos 

informado de tal manutenção minutos antes do início). Então, buscamos saber da 

disponibilidade do segundo laboratório o qual já tínhamos usado para realização de um dos 

encontros da Turma A e fomos realocados para este laboratório setor 3, bloco H, sala 4 (3H4), 

porém só poderíamos usá-lo para o encontro da Turma A, pois no horário da Turma B estava 

ocupado. Para podermos realizar o encontro da turma B foi necessário fazermos a solicitação 

de um dos laboratórios do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), pois este é um 

laboratório destinado aos alunos de todos os cursos do CCET e era o único disponível para a 

data e horário do encontro. 

Diante do contratempo mencionado o encontro iniciou com um pouco de atraso, 

porém não foi prejudicial para realização das atividades. Para este encontro tínhamos 

destinado as duas últimas atividades do terceiro bloco, a saber: Divisão sucessiva de um 

segmento ao meio e Divisão de um segmento em n partes iguais: Um caso particular para 

   . 

Na realização da construção da atividade três do bloco III, os alunos demonstraram ter 

adquirido uma boa habilidade com o software, e por terem maior maturidade com os 

conceitos da Geometria do Compasso, como podemos ver nas respostas das questões de 

reflexão mostradas nas imagens 66 e 67 a seguir. 
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Imagem 66 – Respostas das questões de reflexão do aluno B Turma A
78

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

 

Imagem 67 – Respostas das questões de reflexão do aluno A Turma A
79

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Observando as respostas temos que os discentes apresentaram argumentos que seguem 

as mesmas linhas de raciocínio usadas por Mascheroni para provar suas construções. Na 

imagem a seguir expomos a construção realizada por um dos discentes para que notemos de 

quais partes da construção surgem os argumentos nas questões de reflexão. 

A construção da atividade dois estava programada para ser fornecida aos discentes, e 

deixamos como um desafio para os que tenham interesse, pois os procedimentos de tal 

                                                           
78

 a) Utilizando a ferramenta compasso e construí circunferências de raio    e centrei em   e em  . Em ambos 

os casos essas circunferências interceptam o segmento    no ponto  , evidenciando que ele é o ponto médio 

(ou 
 

 
 de   ) entre   . Para provar que    é 

 

 
 do segmento   , procede-se da mesma forma, utilizando-se 

agora um segmento de rio    e centrando-o em   e em  . 

b) Sim, continua válido, pois as construções são feitas proporcionalmente a   . 
79

 a) Basta notar que    
 

 
   e    

 

 
  . Então    

 

 
  . Analogamente    

 

 
   . 

b) Ao mover, as propriedades dos pontos encontrados não são alteradas. 
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construção contam com 43 passos. De posse da construção, os alunos tinham duas perguntas 

para responder, em que deveríamos realizar investigações na construção. A Imagem 68 a 

seguir ilustra as respostas de um dos alunos da turma. 

 

Imagem 68 – Respostas da atividade B3A4
80

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Após terem finalizados as atividades, aplicamos um questionário final (ver apêndice 

C) para avaliarmos o curso da Geometria do Compasso, sobre o uso do software para realizar 

o estudo da Geometria do Compasso. A respeito das atividades questionamos sobre a 

possibilidade de abordarmos tais atividades na educação básica e em quais momentos podem 

ser aplicadas. 

Após a aplicação do questionário, realizamos uma discussão para socialização dos 

conceitos da Geometria do Compasso, a fim de verificar o quanto os alunos compreenderam 

os conceitos da Geometria do Compasso, a análise dessa discussão será abordada no capítulo 

quatro.  

O sexto encontro na Turma B teve início atrasado devido à mudança de local, pois 

alguns alunos não conheciam o laboratório do CCET. Nesta turma dois alunos tinham 

conseguido realizar a atividade três do terceiro bloco, então os mesmos se propuseram a 

realizar a construção da quarta atividade (desafio) enquanto os demais realizavam a atividade 

três. Durante a realização da construção da divisão sucessiva os discentes demonstram ter boa 

habilidade com o software, como podemos identificar na imagem a seguir que ilustra alguns 

momentos da construção de um dos discentes. 

 

 

 

                                                           
80

 a) Não, porque todos os pontos na verdade são sequências do segmento AB e demais segmentos. 

b) Seguindo o mesmo raciocínio, multiplicando o segmento AB pelo número igual ao número de partes que 

queremos dividir e ai é só seguir o mesmo roteiro... 
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Imagem 69 – Momentos da construção da atividade B3A3  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Quando fui inserir o arquivo da última construção nos computadores notei que a 

versão do software não era a 4.4 (mais atual até então e a qual vínhamos usando no 

laboratório anterior) e quando os discentes tentaram executar o arquivo não foi possível. 

Neste momento, um dos discentes que tinha iniciado realizando a construção da última 

atividade falou que estava bem próximo de finalizar a construção e que poderia passá-la para 

os colegas, já que a versão de sua máquina era a mesma de todas as outras do laboratório, 

assim foi possível finalizarmos com as atividades do caderno. A respeito dessa situação Borba 

e Penteado (2010) falam que quando o professor e/ou pesquisador se dispõe a trabalhar com 

recursos da informática, deve estar atento às limitações presentes nestes recursos, estando 

sensível a obter e optar por novas estratégias, que permitam a realização das atividades 

propostas sem que haja comprometimento na qualidade da aprendizagem. 

Contudo, este também se mostra em um momento rico de troca de saberes entre alunos 

e aluno e professor, além do fato de revelar boa habilidade e interesse de ao menos dois dos 

discentes terem feito a construção desafio em tempo hábil, de modo que um deles socializou 

sua construção com os demais colegas. 

A atividade quatro trata da divisão de um segmento em partes iguais. Nesta atividade, 

pedimos aos discentes que fizessem algumas investigações referentes às propriedades da 

construção e para ilustrarem os resultados obtidos. Expomos na Imagem 70 as respostas de 

um dos discentes da turma. 
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Imagem 70 – Respostas das questões da atividade B3A4
81

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na medida em que os alunos finalizavam as atividades foi distribuído o questionário 

final, o mesmo foi aplicado na Turma B. 

Para finalizarmos a aplicação do caderno de atividades, realizaremos um momento de 

discussão para os alunos exporem suas ideias e pensamentos com relação à Geometria do 

Compasso e a possibilidade de trabalharmos com a interação entre problemas da História da 

Matemática envoltos por um ambiente tecnológico, fechando com a aplicação de um 

questionário final com o intuito de coletarmos mais informações sobre a compreensão dos 

graduandos com relação ao uso do software, da problemática e da própria obra, ou seja, 

avaliarmos de quais modos poderíamos inserir esse modelo de atividades na educação básica. 

 

4.7 DISCUSSÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Com os dados coletados pelo questionário final (ver Apêndice C), podemos avaliar o 

quanto à realização das atividades contribuiu para reforçar a aprendizagem da Geometria, bem 

como apresentar o software GeoGebra e a Geometria do Compasso, tais fatos serão 

detalhados na sequência. 

Na questão dois, pedimos aos discentes que citassem quais ferramentas do GeoGebra 

eles sentiam-se familiarizados e, dentre as respostas, identificamos ferramentas as quais não 

tínhamos usado em nossos estudos, por exemplo Mediatriz, Bissetriz, mas que podemos usá-

                                                           
81

 a) com a ferramenta compasso, tracemos 8 círculos de raio AO no segmento AB; De modo análogo, 4 círculos 

de raio NA no segmento AB. 

b) Ao mover um dos pontos da construção, não se altera a dinâmica, tornando a medida dos raios proporcionais à 

localização do ponto médio em sucessivas construções. 
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las durante as verificações das construções de algumas atividades, como podemos ver na 

imagem a seguir, em que apresentamos algumas das respostas dos discentes. Mediante este 

fato, nos remetemos à fala de Freire (1996, p. 25) ao afirmar que “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”, pois a utilização das ferramentas citadas pelos 

alunos para verificação das construções foi uma maneira nova para o pesquisador, esta 

também é uma das características da pesquisa ensino, pois, o envolvimento do pesquisador 

enquanto professor das turmas gerou uma relação afetiva entre professor/pesquisador e os 

alunos. 

 

Imagem 71 – Familiarização com as ferramentas do GeoGebra
82

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na ilustração, evidenciamos quais ferramentas os alunos afirmam ter habilidades para 

usá-las, as quais foram utilizadas para realização das construções e verificação das mesmas. 

Em seguida os indagamos sobre qual atividade tinha lhes chamado mais atenção ou foi mais 

marcante. Dentre as citadas temos Divisão sucessiva de um segmento ao meio, no qual um 

dos discentes optou por não indicar uma atividade, mas sim as atividades que utilizam 

circunferências para dividir segmentos. 

No gráfico a seguir, ilustramos as escolhas dos discentes com relação aos itens da 

questão quatro. 
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 Mover, ponto, interseção de dois objetos, ponto médio ou centro, reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, 

bissetriz, polígono regular, compasso, ângulo, controle deslizante, mover janela de visualização... 

Mover, interseção de dois objetos, novo ponto, compasso e ângulo. 

Ponto segmento compasso, interseção entre pontos, mover, polígono regular, ângulo... 
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Gráfico 3 – Ferramentas Mover e Mover Janela de Visualização 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Com os dados presentes no gráfico, notamos que podemos afirmar que os recursos 

indicados do software são importantes para realização das atividades, pois propiciam aos 

discentes melhorarem a visualização da construção facilitando a realização das investigações. 

Devido ao fato de termos algumas atividades em que os procedimentos das 

construções usavam passos repetidamente, questionamos os alunos se eles consideraram o uso 

de alguma ferramenta repetitivo ou cansativo. Para expor os resultados de tal questionamento, 

apresentamos o gráfico a seguir no qual mostramos o percentual de alunos de cada uma das 

turmas consideraram ou não algumas das ferramentas cansativas ou não. 

 

Gráfico 4 – Uso repetitivo das ferramentas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Dentre os alunos que indicaram o uso de alguma ferramenta como repetitiva ou 

cansativa, temos que as ferramentas mais citadas foram a Compasso e a Interseção de Dois 

Objetos. (realmente presente muitas vezes em todas as atividades, mas necessária). 
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Devido ao fato de em alguns encontros não ter sido possível realizar os debates de 

socialização das atividades indagamos os discentes sobre o tempo destinado para os encontros 

e, com isso, apresentamos o percentual de alunos que consideraram suficiente e insuficiente. 

 

Gráfico 5 – O tempo de realização das atividades 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Notemos que nas turmas, a grande maioria dos discentes afirmam que o tempo 

destinado a execução das atividades foram suficiente, o que nos leva a pensar que tais alunos 

tenham pensado que a indagação sobre o tempo tenha sido referente apenas à realização das 

construções e não como sendo destinado para execução da atividade como um todo, incluindo 

a realização das construções, as respostas das atividades do caderno e o debate de 

socialização, sendo estas interligadas as fases de investigação histórica e matemática 

apresentada por Mendes (2009b) e Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), porém, devido à 

estruturação de aplicação e ao tempo destinado a realização das construções das atividades de 

cada encontro não foi possível segui-las.  

Na tabela 6, expomos o número de discentes que consideraram relevante as atividades 

do caderno da Geometria do Compasso para melhoria da compreensão dos conceitos da 

Geometria Euclidiana. 

 

Tabela 6 – A relação das atividades nos conceitos da Geometria Euclidiana 

 TURMA 1 TURMA 2 

SIM 4 14 

NÃO 0 1 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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Como podemos ver, dentre os alunos das duas turmas, apenas um deles mencionou 

que as atividades da Geometria do Compasso não melhoraram sua compreensão dos conceitos 

da Geometria Euclidiana.  

Nas respostas da questão oito obtivemos dois resultados oriundos da Turma A que são 

interessantes para melhoria do caderno de atividades da Geometria do Compasso, pois nos 

alerta para o fato de que alguns dos questionamentos realizados durante as atividades possam 

estar sem coerência com a construção, tais respostas são mostradas na imagem a seguir. 

 

Imagem 72 – Compreensão da Geometria do Compasso Turma A
83

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Entretanto, na Turma B, temos outras duas respostas que mostram que as atividades 

realizadas são suficientes para compreensão da Geometria do Compasso, porém há a sugestão 

de que as atividades sejam realizadas com mais detalhes e que os alunos tenham um tempo 

maior, quando estas forem aplicadas aos alunos da educação básica. Para ilustramos vejamos 

a imagem a seguir. 
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 Não, acho que a forma com que as atividades foram elaboradas, às vezes, os questionamentos ficavam vagos. 

Na medida do possível sim. Basicamente, o que caracteriza essa geometria é a busca por rigor na construção e 

determinação de pontos e subdivisões e isso foi satisfatoriamente apresentado por meio das atividades. 
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Imagem 73 – Compreensão da Geometria do Compasso Turma B
84

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Como podemos ver na Tabela 7, cem por cento (100%) dos alunos das duas turmas 

afirmaram que a inserção nas notas históricas, juntamente com as construções possibilitaram 

compreender a Geometria do Compasso e foram importantes para realização das atividades 

propostas. Esta forma de uso da História da Matemática em atividades investigativas é 

apresentada por Mendes (2009b, p. 44) quando apresenta o processo de construção do 

conhecimento matemático afirmando que: “[...] a geração do conhecimento conduzida pela 

investigação histórica permite transitar no passo visando o seu imediato transplante para o 

presente, o que pode exercer uma ação produtiva dessa informação em direção ao futuro.” 

 

Tabela 7 – A importância da inserção dos recortes históricos 

 TURMA 1 TURMA 2 

SIM 100% 100% 

NÃO 0 0 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Quando indagamos os discentes com relação ao uso dos recursos tecnológicos, ou seja, 

o GeoGebra para fazer as construções, perguntamos se eles consideravam melhor usar o 

software ou o instrumento tradicional, nesse momento os alunos afirmaram que o uso do 

GeoGebra e de seu dinamismo foi importante para possibilitar a percepção e desenvolvimento 

dos conteúdos nas atividades, bem como facilitar a análise das construções. 

                                                           
84

 Sim, acredito que as atividades me possibilitaram ter uma ideia sólida do que é a Geometria do Compasso. 

Visto que a Geometria do Compasso é direcionada para construção apenas com o uso do compasso, acredito que 

seja suficiente sim, mas para a utilização na educação básica creio que essas atividades exigiram muito mais 

tempo que o realizado. 
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Quando os discentes foram indagados sobre o fato de que o caderno possibilitaria 

rever conceitos da própria Matemática, obtivemos um resultado bastante agradável, pois, cem 

por cento (100%) dos alunos das duas turmas afirmaram que o estudo da Geometria do 

Compasso não se restringe a conceitos geométricos apenas, mas também da Matemática como 

um todo. 

Na continuidade, versando ainda sobre os blocos do caderno, os alunos descreveram 

quais contribuições às atividades presentes trazem para o ensino da Geometria e da 

Matemática. Para exemplificarmos vejamos na Imagem 74 a ênfase dada por um dos 

discentes da Turma B, ao citar as contribuições do caderno para o ensino da Matemática. 

 

Imagem 74 – Contribuições para o ensino de Geometria
85

  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na sequência, pedimos para os alunos descreverem o que acharam da experiência com 

o GeoGebra. Neste momento, os discentes mencionaram que a experiência com o software foi 

importante, pois possibilitou a familiarização e manipulação, além de considerarem 

fundamental para formação docente, pois podemos usá-lo para aprender e/ou revisar diversos 

conceitos da Geometria. Tais respostas podem ser ilustradas na seguinte fala: 

 

Imagem 75 – A experiência com o software GeoGebra
 86

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

No decorrer da análise dos questionários, não identificamos apenas que os discentes 

consideram importante o uso do software, mas que 94,74% afirmaram que a utilização das 

atividades juntamente com o GeoGebra facilita a aprendizagem da Geometria, podendo estas 

serem transferidas para alunos da educação básica, tendo em vista que estas atividades são 

                                                           
85

 Contribui para o ENTENDIMENTO de conceitos e consolidação da aprendizagem, a partir do momento em 

que se manipula o software GEOGEBRA. 
86

 Esta oficina possibilitou a familiarização e manipulação do software, Além disso, o domínio do software é 

importantíssimo para formação continuada docente. 
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autoexplicativas. No entanto, os mesmos chamam a atenção para o fato de que algumas das 

atividades apresentam demonstrações com alto rigor matemático, nesses casos eles afirmam 

que nestas atividades é preciso rever a necessidade da apresentação de tais demonstrações aos 

alunos da educação básica. Podemos identificar esta preocupação dos graduandos na 

afirmação seguinte: 

Imagem 76 – Atividade B1A1 para alunos da educação básica
 87

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Quando o aluno afirma que o uso das demonstrações não é adequado para a educação 

básica, devido ao seu rigor matemático, podemos perceber que o mesmo não notou que, com 

o desenvolvimento das atividades, ou seja, o ato de realizar o passo a passo da construção 

permite ao aluno desenvolver cognitivamente, de modo a ser capaz de compreender e elaborar 

um conjunto de afirmações lógicas que validam a sua construção, ou seja, a demonstração. 

Com esta análise podemos concluir que a Geometria do Compasso contribui para a 

formação docente, pois, como mostrado, os alunos apresentam capacidade de análise crítica, 

de verificar se as atividades podem ou não ser trabalhadas na educação básica e de que forma 

deve ocorrer, ou seja, o estudar da Geometria do Compasso, realizar construções no 

GeoGebra permitiu a eles enxergar como, quando e de que forma esta Geometria pode ser 

trabalhada na educação básica, permitindo-lhes ter uma formação diferenciada. 

 

Imagem 77 – Relação entre a Geometria do Compasso e a Geometria Euclidiana
 88 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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 Não, pois as demonstrações são muitos rigorosas e os alunos não iriam entender muito bem. Poderia ser 

trabalhar só com as construções e forma intuitiva, não mostrando as demonstrações e assim desenvolvendo o 

raciocínio do aluno. 
88

 É englobada pela Geometria de Euclides, pois todos os conceitos da Geometria Euclidiana continuam válidos 

na Geometria do Compasso. 
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Para finalizar a análise do questionário final, identificamos que 100% dos graduandos 

afirmaram que a Geometria do Compasso é englobada pela Geometria de Euclides, a imagem 

anterior ilustra os argumentos utilizados para validar tal afirmação. 

 Após termos percorrido o caminho da aplicação e análise das atividades, bem como, 

os dados coletados com os questionários, vejamos o que podemos concluir com as descrições 

anteriores.  

Para refletirmos sobre os resultados dessa pesquisa, retornemos aos nossos objetivos, 

para que vejamos como e quais deles foram atingidos. 

Iniciamos nossos estudos com uma pesquisa sobre trabalhos acadêmicos que 

realizassem debates acerca do uso da História da Matemática em conjunto com as TIC, 

seguido por outra pesquisa de caráter bibliográfico, a qual nos levou a obra de Lorenzo 

Mascheroni, A Geometria do Compasso. De posse a tal fonte histórica, reformulamos nossos 

questionamentos norteadores do nosso estudo, para adequá-lo ao estudo da Geometria do 

Compasso, passando a nos indagar sobre a utilização de tal Geometria para melhoria do 

ensino e da formação dos futuros professores de Matemática assim como modelarmos os 

demais objetivos para que pudéssemos responder tais questionamentos. 

Assim, com a finalização do estudo dos três primeiros livros da obra de Mascheroni, 

elaboramos o caderno de atividades da Geometria do Compasso, descrito anteriormente, como 

resultado da aplicação de tal caderno a graduandos em Licenciatura em Matemática da 

UFRN. Podemos inferir que a utilização de atividades da Geometria do Compasso, por meio 

do software GeoGebra, enriquece a formação docente, pois, como foi mostrado em algumas 

das afirmações dos discentes e com a análise das respostas dadas as questões de reflexão 

durante a realização das construções, nos conduziu ao fato de que o trabalho com a fonte 

histórica (A Geometria do Compasso) permitiu aos graduandos rever e/ou constatar conceitos 

e propriedades da Geometria Euclidiana, bem como foi permitido ainda rever ou até mesmo o 

reconstruir do conhecimento matemático, pela interação proposta nas atividades entre os 

problemas matemáticos historicamente criados e uma solução amparado por meio da 

ferramenta tecnológica (GeoGebra). 

Para constatarmos tais resultados vejamos algumas das afirmações dos discentes, 

referentes ao estudo da Geometria do Compasso por meio do GeoGebra: 
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Imagem 78 – Conjunto de afirmações dos discentes 89 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

As afirmações presentes nas imagens anteriores retratam as potencialidades e 

contribuições que as atividades de construções geométricas da Geometria do Compasso 

trazem para formação inicial docente, a saber rever conceitos da Geometria Euclidiana, 

conhecer o software GeoGebra, desenvolver habilidades de Investigação Matemática. 

Postas estas considerações passamos então ao desfecho deste estudo apontando 

sumariamente seu percurso, resultados e metas futuras. 

  

                                                           
89

 Sim, acredito que as atividades me possibilitaram ter uma ideia sólida do que é a Geometria do Compasso. 

Visto que a Geometria do Compasso é direcionada para construção apenas com o uso do compasso, acredito que 

seja suficiente sim, mas para a utilização na educação básica creio que essas atividades exigiram muito mais 

tempo que o realizado. 

Permitiu visualizar melhor as construções de geometria euclidiana, e relembrar alguns conceitos. 

Esse caderno possibilita uma forma alternativa de se verificar e de se apresentar conceitos de geometria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho não se constitui um fim. Trata-se de um estudo da Geometria do 

Compasso, porém, não é apenas o simples fato de estudá-la, mas sim, de abordá-la em um 

ambiente computacional, ou seja, de usar um software que nos permite resolver ou realizar 

construções que solucionam os problemas da Geometria do Compasso. 

O interesse em estudar a Geometria do Compasso no ambiente computacional surgiu a 

partir do momento que se pretende aliar duas tendências da Educação Matemática, a saber, 

História da Matemática e as TIC, a fim de investigar quais ganhos teríamos com a interação 

entre elas, assim, analisamos as influências de tal interação para melhoria da formação 

docente. 

Para discutirmos sobre que tipo de problemas da História da Matemática podem ser 

aliados as TIC, apontamos caminhos que nos permitam investigar na História da Matemática 

situações e/ou episódios em que possamos transpor sua solução para o ambiente 

computacional, tendo em vista que não há um tipo de problema específico definido para esta 

realização.  

Com nosso estudo, identificamos que problemas que envolvam construções 

geométricas podem ser abordados com softwares de Geometria, por se tratar de um software 

com mais possibilidades de exploração das propriedades existentes nas construções. Em nosso 

estudo, utilizamos um software que apresenta um leque de ferramentas que nos leva a 

entender que problemas desta natureza, podem ser trabalhados no ambiente computacional 

com atividades que envolvam a investigação histórica e/ou Matemática. 

Apoiados nesta perspectiva, nós buscamos apontar quais as potencialidades 

encontradas ao se trabalhar com a interação entre os problemas matemáticos de natureza 

histórica no ambiente computacional, assim como um pouco de suas contribuições e 

limitações para o ensino da Matemática. 

Dentre as potencialidades apresentadas pelo GeoGebra para o ensino e a compreensão 

da Geometria do Compasso, podemos destacar nas construções, a capacidade de dinamismo 

que a utilização dos recursos visuais proporciona e das ferramentas de construções para 

verificação (investigação), sendo estes fatores favoráveis nas investigações dos graduandos.  

Uma de nossas preferências foi que os alunos construíssem suas figuras, tendo em 

vista que o software possui um conjunto de ferramentas exclusivas para construções 

geométricas, e em particular as ferramentas Compasso e Interseção de Dois Objetos. 

Objetivamos com isso que os alunos desenvolvessem as habilidades de construção geométrica 
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(com o GeoGebra) e por meio do processo de construção, os mesmos pudessem enxergar 

caminhos para verificar a veracidade das construções originais, ou seja, fazer suas 

investigações e comprovações das propriedades e conjecturas existentes em cada uma das 

construções além de imergir no papel do matemático e se por também como construtor e 

investigador da Matemática. 

Segundo Lopes (2010), o GeoGebra permite ao final da realização de uma construção, 

utilizar as demais ferramentas para realizarmos investigações. Com esses recursos os 

discentes participantes dessa pesquisa puderam realizar testes com suas construções e fazer 

comparações com as soluções originais, quando estas lhes eram fornecidas. Permitindo assim, 

fazer uso da História da Matemática em meio as TIC juntamente com a investigação histórica 

e/ou matemática. 

O trabalho com a investigação em problemas históricos na Educação Matemática é 

defendido por um vasto grupo de pesquisadores da área, por exemplo, podemos citar Mendes, 

Fossa e Valdés (2006) ao exporem que durante o processo de aprendizagem o aluno precisa 

repensar o que já foi pensado no passado, ou seja, em nosso estudo notamos que ao inserirmos 

notas históricas com as soluções originais dos problemas utilizados para desenvolver as 

atividades, fornecemos aos discentes uma fonte de investigação na qual a atividade de 

redescoberta do conhecimento matemático emergia mediante a resolução das questões de 

reflexão, como foi destacado durante a exposição de resultados, como quando pedimos aos 

graduandos que diante da solução histórica investigassem sua construção e desenvolvesse 

uma justificativa para validá-la. 

Aliar as atividades de investigação histórica e/ou Matemática ao uso do software 

GeoGebra foi um dos nossos objetivos, enxergamos que este foi um ponto positivo em nossa 

pesquisa, visto que, com as atividades produzidas a partir de problemas históricos da 

Matemática e investigativos aliados aos recursos das TIC, os alunos têm a possibilidade de 

usar processos e conhecimentos matemáticos que permitem rever e/ou reconstruir conceitos 

geométricos a fim de tomar decisões sobre os questionamentos referente às suas construções. 

Essas atividades do caderno (produto deste estudo), atividade de investigação histórica 

e/ou Matemática, segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009) e Mendes (2009b), envolvem 

processos matemáticos como: a criação de conjecturas, testes e refinamento de conjecturas, 

redescoberta de conhecimentos matemáticos, dentre outros. Tais processos foram facilitados 

pelo uso do software em conjunto com as soluções originais da obra de Mascheroni, pois, o 

GeoGebra propicia uma fácil construção e melhor visualização, propiciando uma melhor 

comparação com a construção de Mascheroni. Além disso, possibilita aproveitar a construção 
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anterior e ver passos de uma já feita para tomar como espelho de outra (pelo protocolo de 

construção e/ou Barra de Navegação para Passos da Construção). 

Os professores podem se deparar com algumas dificuldades quanto ao uso dos 

recursos tecnológicos em suas aulas, destacamos a infraestrutura, pois como foi visto, mesmo 

em uma Universidade Federal, tivemos alguns contratempos durante a aplicação do caderno 

de atividades da Geometria do Compasso. Outro ponto que devemos estar atentos é para as 

versões do software que faremos uso em cada momento de realização de uma atividade, pois, 

como foi mostrado anteriormente na aplicação da última atividade do terceiro bloco com a 

turma B, houve incompatibilidade, no entanto isto não deve tornar-se um argumento para o 

não uso de tais ferramentas nas aulas de Matemática, pois, podemos notar que algumas ações 

têm sido realizadas para melhoria deste quadro, não apenas nas universidades, como também 

nas escolas da educação básica. Lopes (2010) destaca que uma das condições para o uso de 

computadores é que tenhamos uma máquina disponível para cada aluno, algo que foi possível 

em nosso estudo, porém não é sempre nem em todas as escolas que dispomos de tal condição, 

assim devemos nos preparar para a execução de uma atividade desse tipo, tendo todo o 

cuidado para que a falta da infraestrutura adequada não venha a comprometer a qualidade e 

eficiência do trabalho a ser executado. Uma saída para este problema é apoiada na 

investigação que sugere a socialização como sendo importante e este pode ser feito em grupo, 

inclusive na construção das atividades. 

Neste sentido, as socializações ocorreram mediante a realização das atividades e 

discussões que surgiam ao responderem as questões de reflexão propostas no caderno de 

atividades. Por exemplo, poderíamos citar o momento em que um grupo de alunos discutia a 

respeito de pontos colineares, pois em uma das indagações presentes nas atividades os alunos 

tinham que garantir que dois pontos pertencentes à circunferência, determinados na 

construção, fosse o diâmetro. Assim, os discentes precisaram resgatar, bem como, tomar 

conhecimento de conceitos da Geometria Euclidiana Plana, por meio das atividades da 

Geometria do Compasso, elucidando assim as discussões em pequenos grupos. Como descrito 

no capítulo anterior, outros momentos de socialização foram propiciados no decorrer da 

execução de construções e/ou realização das atividades. 

Os momentos de socialização ocorridos na realização das atividades foram frutos da 

resolução das questões de reflexão, as quais foram elaboradas com o intuito de estimular os 

alunos a investigarem as construções realizadas com o GeoGebra. Assim, obtivemos 

resultados positivos, os quais, citamos as respostas apresentadas pelos alunos e que estão 
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exibidas no capítulo anterior, por exemplo, as imagens de 39 a 44 que expressam as 

construções e respostas às questões de reflexão expostas pelos alunos. 

Outro ponto positivo desta pesquisa trata-se do momento em que os graduandos foram 

induzidos, a partir do questionamento do item b da atividade quatro do segundo bloco de 

atividades, a investigarem a construção realizada em tal atividade de modo a evidenciarem a 

existência de frações unitárias de arcos de circunferência, ou seja, divisões as quais não estão 

tratadas na obra de Mascheroni. Assim, o estudo da Geometria do Compasso propiciou aos 

discentes não apenas rever conceitos da Geometria, mas também encontrar novos resultados 

dentro da Geometria estudada. 

Em nossa análise dos cadernos de atividades, evidenciamos que houve momentos em 

que o uso da ferramenta computacional não foi suficiente para evitarmos que alunos 

cometessem erros nos procedimentos de construção e/ou nas respostas aos questionamentos 

das atividades, por exemplo, na realização da primeira atividade do terceiro bloco, como foi 

mostrado no capítulo quatro, um discente realizou os procedimentos de construção de forma 

inadequada. Isso posto, temos que a inserção das TIC não garantirá uma aprendizagem 

uniforme, pois, ainda teremos alunos que necessitarão de maiores atenções. 

Com base no que foi discutido até o presente momento, podemos concluir que o uso 

do software GeoGebra possibilita e/ou facilita a realização das construções da Geometria do 

Compasso, assim como rever e/ou redescobrir conceitos da Geometria Euclidiana Plana e da 

própria Matemática, em especial por meio das atividades investigativas de forma que os 

graduandos interagem com as construções.  

No referente ao uso da História da Matemática podemos destacar que o uso de 

problemas historicamente criados dentro da Matemática, pode ter uma melhor aplicabilidade, 

mais rica e envolvente no ensino da Matemática quando estes puderem ser envolvidos por 

recursos tecnológicos. Contudo, aspectos propiciados pela imersão histórica são fundamentais 

para tal resultado. No nosso caso este foi proporcionado pela inserção das notas históricas 

esclarecedoras para as investigações e reflexões. 

Em suma, nossas observações dos graduandos realizando as atividades do caderno de 

atividades da Geometria do Compasso, conforme foi apresentado, permitiu que chegássemos 

às seguintes afirmações:  

As construções da Geometria do Compasso realizadas em um ambiente computacional 

com o auxílio de um software de geometria dinâmica permite a exploração visual das 

construções de forma interativa, o que não é possível apenas com a construção original da 

obra; 
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O aluno desenvolve habilidades em realizar as construções no GeoGebra, não apenas 

as habilidades exigidas de manuseio do software, mas também de conhecimentos 

matemáticos, que estes haviam esquecidos; 

Permite a utilização/exploração dos recursos do software, ou seja, as demais 

ferramentas para realizar alterações e verificações das propriedades geométricas em cada 

construção; 

Aumenta o poder de argumentação dos discentes com o processo de realizar os 

procedimentos das construções, fazendo testes que não seriam possíveis em uma construção 

estática com o compasso e papel. 

Nosso estudo também permitiu identificar algumas particularidades que podem ser 

úteis aos professores que tenham interesse em utilizar o caderno de atividades da Geometria 

do Compasso, por exemplo, é necessário que o professor analise atentamente os 

procedimentos de realização das construções, pois, esta é uma das etapas em que os alunos 

podem necessitar de seu auxílio, tendo em vista que algumas das ferramentas utilizadas nas 

realizações das construções podem inicialmente aparentarem ser equivalentes, por exemplo, 

as ferramentas Compasso e Círculo dados Centro e Um de seus Pontos, mas no decorrer da 

execução da construção essa equivalência não é verdadeira, pois a utilização da segunda 

ferramenta levará a uma construção inadequada, porque esta ferramenta não permite ter um 

raio fixo nem a translação da circunferência mantendo as propriedades.   

Neste sentido, podemos apontar futuros estudos que permitam discutir de forma mais 

profunda a relação entre a História da Matemática e TIC, no entanto com o material 

disponível da Geometria do Compasso podemos indicar como fruto desta pesquisa a aplicação 

de seu caderno de atividades na educação básica, em que se trabalhem conceitos da Geometria 

Euclidiana Plana, conforme eles surgem em cada construção. Podemos apontar ainda o 

desenvolvimento de atividades que abordem as construções dos problemas dos demais livros 

da obra de Mascheroni. Por fim, almeja-se ainda, como encaminhamento futuro deste 

trabalho, a publicação da tradução de todos os livros dessa obra. 

Com estes passos cumpridos e com os vindouros almeja-se que este trabalho seja forte 

contribuinte para área de Educação Matemática, particularmente para o ensino de Geometria, 

História da Matemática, recursos tecnológicos e suas relações. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

PESQUISA: A GEOMETRIA DO COMPASSO E O GEOGEBRA: ESTUDANDO A 

GEOMETRIA DO COMPASSO DE MASCHERONI (1750 – 1800) EM ATIVIDADES 

ATRAVÉS DO SOFTWARE DE GEOMETRIA DINÂMICA, GEOGEBRA 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Caros participantes, 

O seguinte questionário tem como objetivo levantar informações referentes a estudos da 

Geometria do Compasso e uso do software GeoGebra, bem como, sobre o perfil dos 

participantes da pesquisa. Para futuros encaminhamentos, solicitamos a gentileza de 

responder este questionário e devolvê-lo em seguida. Não precisa se identificar. 

Agradecemos-lhe por responder. 

 

Dados pessoais: 

NOME:_____________________________________________________________________ 

IDADE:______________ 

NÍVEL DE FORMAÇÃO: 

(  ) Ensino médio completo (  ) Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo 

(  ) Especialização (  ) Mestrado incompleto (  ) Mestrado completo 

(  ) Doutorado incompleto (  ) Doutorado completo  

 

SE ALUNO DA GRADUAÇÃO: 

 

1. Curso/turno:______________________________________ 

2. Ano e semestre que ingressou no curso:_________________________ 

3. Tem algum tipo de bolsa ou é voluntário em algum projeto da UFRN sim (  ) não (  )  

Em caso afirmativo. Quais desses programas você participou ou participa? 

(  ) PET – Programa de Educação Tutorial  (  ) Iniciação científica (  ) Iniciação 

à Docência  (  ) Monitoria (  ) Monitoria voluntária (  ) Apoio Técnico (  ) Outra 

(qual/quais)______________________________________ 

 

4.  Você trabalha? (  ) Não (  ) Sim, com educação (  ) Sim, em outra área 

 

5. Tem filhos? (  ) Não (  ) Sim Qual a sua idade: ________  Sexo: M(  )   F(   ) 
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6. Que ano terminou o ensino médio? _________ 

Em escola: Estadual (  ) Federal (  )  Privada (  )   Outra (  ) Qual? ________________ 

 

7. Já cursou as disciplinas de Geometria Euclidiana e/ou Desenho Geométrico e Geometria 

Euclidiana I e Desenho Geométrico e Geometria Euclidiana II? (  ) Sim (  ) Não. 

Em que período concluiu a disciplina? _____________ 

Nº de reprovações nas disciplinas citadas anteriores________ 

Nº de trancamento nas disciplinas citadas anteriores________ 

 

8. Se houve trancamento, qual o motivo? 

(  ) Incompatibilidade de horários; 

(  ) Dificuldade de aprendizagem; 

(  ) Falta de tempo para estudar em decorrência do trabalho; 

(  ) Não gostou da metodologia do professor; 

(  ) Outro(s), qual(is)? ____________________________________________________ 

 

9. Se houve reprovação, qual o motivo? 

(  ) As aulas eram difíceis de assimilar; 

(  ) Não tinha com quem tirar dúvidas; 

(  ) Pouco tempo para estudar; 

(  ) Não gostava da disciplina; 

(  ) A metodologia do professor não era adequada; 

(  ) Outras razões (Quais?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Em casa afirmativo da questão 7. Você teve dificuldades em entender/aprender os 

conteúdos das disciplinas? 

(  ) Não, nunca 

(  ) Sim, algumas vezes 

(  ) Sim, na maior parte do tempo 

Em caso afirmativo, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Em caso afirmativo da questão 7. Houve uso de algum software de geometria em 

alguma das disciplinas? (  ) Sim (  ) Não. 

Em caso afirmativo qual(is)? 

___________________________________________________________________________ 

12. Em caso afirmativo da questão 7. Houve uso de História da Matemática? (  ) Sim (  ) 

Não. 

Em caso afirmativo o quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

13. Já teve alguma experiência com TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) nas 

disciplinas anteriores a esta? (  ) Sim (  ) Não 

Em caso afirmativo quais recursos foram utilizados? 

(  ) Aulas em laboratórios; 

(  ) Retroprojetores; 

(  ) Datashow; 

(  ) Softwares; 

Outros______________________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÃO DE CONTEÚDO: 

 

14. O que você sabe sobre Geometria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Considera que no ensino básico você estudou todo assunto proposto para Geometria? 

(  ) Sim (  )Não  (  ) Em parte.  

 

16. De 0 a 100%, qual a porcentagem que considera que estudou até o ensino médio? ____ 

 

17. Já fez algum curso sobre Geometria? 

(  ) Sim (  ) Não. Caso sim, quando e onde? ___________________________________ 
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18. Em sua opinião, é importante estudar Geometria na educação básica de ensino? Por 

quê e em qual nível? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Quais elementos que considera básicos da Geometria Euclidiana? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. O que você entende sobre ponto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. O que você entende sobre circunferência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. O que você entende sobre polígono regular?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23. Na disciplina de Geometria, fez construções? Considera ter habilidade com 

instrumentos como Régua e Compasso? Já fez construções geométricas com software 

matemático? O que prefere (preferiria) usar, os instrumentos tradicionais (régua e 

compasso) ou construções com software, ou ambos? Teça comentários a respeito das 

indagações, apontando, inclusive, sim ou não nos caso necessários. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

24. Você conhece alguma outra Geometria diferente da Geometria Euclidiana? 

(  ) Sim (  ) Não 

Em caso afirmativo qual(is)? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Já ouviu falar em Geometria do Compasso? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

26. Conhece sua história? 

(  ) Sim (  ) Não.  

Caso sim. O quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. Já fez algum curso de formação sobre Geometria do Compasso? Caso sim, o quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

28.  A Geometria do Compasso é uma Geometria não-Euclidiana? Ou é englobada pela 

Geometria de Euclides? 

___________________________________________________________________________ 

 

29. Conhece alguma aplicação da Geometria do Compasso? Caso sim cite um exemplo.  

___________________________________________________________________________ 

 

30. Já ouviu falar em Lorenzo Mascheroni? Caso sim, o quê? E sobre Euclides? 

___________________________________________________________________________ 

 

31. O que espera desta aplicação? Teça comentários sobre suas expectativas 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Espaço para comentários e/ou sugestões 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENSINO DE  

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA  
 

APÊNDICE B- CARTA DE CESSÃO 

 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E DE IMAGENS 

 

Eu, ____________________________________________________________, aluno regular 

do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte matrícula sob nº ______________________, portador de cédula de identidade nº 

____________________, expedida por ____________________.  

Pelo presente termo autorizo ao pesquisador José Damião Souza de Oliveira, aluno do curso 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, matrícula sob nº 

2012119523, a fazer uso dos registros nos cadernos de atividades, das imagens obtidas por 

fotos e filmagens durante a aplicação de suas atividades de mestrado, referentes à pesquisa: A 

GEOMETRIA DO COMPASSO E O GEOGEBRA: ESTUDANDO A GEOMETRIA DO 

COMPASSO DE MASCHERONI (1750 – 1800) EM ATIVIDADES ATRAVÉS DO 

SOFTWARE DE GEOMETRIA DINÂMICA, GEOGEBRA, realizadas na disciplina de 

Didática da Matemática, para fins acadêmicos, publicações posteriores em artigos de revista 

da área, artigos publicados em eventos e livros publicados a partir de tal pesquisa. 

 

 

 

 

Assinatura 

_______________________________________________________________ 

 

Data  

_____/_____/________ 

  



162 
 

APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO FINAL 

 

PESQUISA: A GEOMETRIA DO COMPASSO E O GEOGEBRA: ESTUDANDO A 

GEOMETRIA DO COMPASSO DE MASCHERONI (1750 – 1800) EM ATIVIDADES 

ATRAVÉS DO SOFTWARE DE GEOMETRIA DINÂMICA, GEOGEBRA 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Caros participantes, 

O seguinte questionário tem como objetivo levantar informações referentes aos estudos da 

Geometria do Compasso e uso do software GeoGebra, bem como, sobre os resultados e 

aprendizagem obtidos no decorrer da execução das atividades do caderno. Para futuros 

encaminhamentos, solicitamos a gentileza de responder este questionário e devolvê-lo em 

seguida. Não precisa se identificar. 

Agradecemos-lhe por responder. 

 

1. Você encontrou alguma dificuldade na manipulação e/ou no uso das ferramentas 

utilizadas para realização das construções? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Se sua resposta foi sim, descreva brevemente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Cite as ferramentas do GeoGebra com as quais você já se considera familiarizado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Em relação às atividades, qual lhe chamou a atenção ou foi mais marcante para você? Por 

quê? Comente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Os movimentos proporcionados pelas ferramentas Mover e Mover Janela de Visualização 

são recursos que você acha: 

Muito interessante (   )    Interessante (   ) 

Pouco interessante (   )    Nada interessante (   ) 
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5. Em algum momento, considerou o uso de alguma ferramenta repetitivo ou cansativo? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Se sua resposta foi sim, descreva brevemente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Com relação ao tempo destinado para realização das atividades do caderno, o que você 

achou? 

(   ) Suficiente      (   ) Insuficiente.  

Caso tenha considerado insuficiente, indique qual (ou como) consideraria mais adequado?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Essas atividades melhoraram sua compreensão em relação aos conceitos da Geometria 

Euclidiana? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Descreva brevemente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. As atividades apresentadas no caderno são suficientes para entendermos do que trata a 

Geometria do Compasso? Caso sim descreva os fatos que caracterizam esta Geometria. 

Se não explique quais fatos impossibilitaram você de entender tal Geometria. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Acredita que as explanações históricas sobre a obra e as notas históricas contidas em 

algumas atividades ajudaram a compreender tal Geometria? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Lorenzo Mascheroni não usou recursos tecnológicos para obter seus resultados, contudo, 

acredita que para compreensão da obra e da própria Geometria envolvida, o Geogebra foi 
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importante? Ou seria melhor realizar as construções com o instrumento tradicional? Que 

vantagem(ns) vê no uso de software para compreensão de um obra histórica como esta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Acredita que as atividades dos blocos do caderno proporcionaram compreender e/ou rever 

conhecimentos matemáticos? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Caso sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Descreva, em poucas palavras, que contribuição este caderno pode trazer para o ensino de 

Geometria e da própria Matemática. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Descreva, em poucas palavras, sua experiência com o GeoGebra. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Retomem a atividade um do primeiro bloco.  

a) É possível transferirmos tal atividade para os alunos da educação básica? De que 

forma poderemos trabalhar esta construção com os alunos? Justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Dentre as atividades do primeiro bloco indique alguma que você usaria com os alunos da 

educação básica, e em que nível considera ser, mais adequado para sua aplicação. Quais 

conhecimentos prévios serão necessários para o aluno? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Indique quais atividades do segundo bloco você considera apropriadas para serem 

aplicadas com os alunos do ensino fundamental e/ou médio. Justifique sua escolha? Se 

considerar necessário indique as adequações a serem feitas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Com relação ao terceiro bloco. Há atividades que podem ser aplicadas com os estudantes 

da educação básica? Se sim, quais? Por quê? Caso não, quais alterações são necessárias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Após a realização das atividades você considera que a Geometria do Compasso é uma 

Geometria não-Euclidiana? Ou é englobada pela Geometria de Euclides? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Cite alguma situação em que possamos aplicar a Geometria do Compasso?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Espaço para comentários e/ou sugestões 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D- O PRODUTO EDUCACIONAL/CADERNO DE ATIVIDADES 
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APRESENTAÇÃO 

  

A fim de melhor compreender certos aspectos da Geometria, particularmente de 

construções geométricas, esse caderno traz um conjunto de blocos de atividades – com apoio 

do software de geometria dinâmica, GeoGebra –  que abordam o ensino da Geometria, em 

que trabalhamos problemas de construções geométricas apresentados na obra A Geometria do 

Compasso de Lorenzo Mascheroni (1750 – 1800). O objetivo desses blocos é apresentar a 

Geometria Euclidiana envolta por problemas históricos relacionados às construções 

geométricas que foram resolvidas por Mascheroni apenas com auxílio do compasso e que aqui 

são abordados com o apoio do software GeoGebra para potencializar (melhor compreender) 

seu ensino e da própria Matemática. Assim, as atividades contém conteúdos diversos, a saber, 

na primeira atividade dentre os conceitos que podem ser tratados, podemos destacar os 

conceitos de triângulo equilátero, já a segunda atividade contém passos e reflexões para 

construção e pode ser abordado os conteúdos de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, 

congruência e semelhança de triângulos. Na terceira atividade, podem ser tratados os 

conceitos de perpendicularismo, semelhança de triângulos, congruência, dentre outros.  

Nas atividades do segundo bloco, o professor poderá abordar além dos conceitos 

citados anteriormente, as propriedade de círculo, circunferência, arcos e corda. No terceiro 

bloco, as atividades permitem que abordemos os conteúdos de paralelismo de segmentos e 

retas, ponto médio, mediatriz, bissetriz, razão e proporção, estes são algumas das indicações 

(orientações ou recomendações) de temas que podem ser explorados com os alunos na 

realização dessas atividades. 

Transitando entre duas tendências da Educação Matemática, o uso pedagógico da 

História da Matemática e o uso de TIC
90

, e pautando no processo de Investigação 

Matemática
91

 apresentado por Ponte, Brocado e Oliveira (2009), o presente caderno é 

dividido em três blocos. O primeiro possui três atividades em que abordamos conhecimentos 

básicos de Geometria que Mascheroni considera necessário para um bom desenvolvimento 

dos estudantes que tenham interesse em caminhar dentro da Geometria do Compasso. As 

atividades deste primeiro bloco servirão para embasar os alunos dando o suporte necessário 

para um bom desempenho nas atividades dos blocos seguintes. O segundo bloco de atividades 

possui seis atividades, sendo cinco referentes à divisão da circunferência em partes iguais e 

                                                           
90

 Tecnologia da Informação e Comunicação 
91

 Em nosso trabalho utilizamos a Investigação Matemática como metodologia, seguidos os seguintes momentos 

de realização: exploração e formulação de questões; conjecturas; testes e reformulação; e justificativas e 

avaliação. (PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2009). 
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uma tratando da divisão de um arco qualquer ao meio. A partir das divisões da circunferência 

em partes iguais, podemos construir polígonos e verificarmos em quais situações estes serão 

regulares ou não. O terceiro bloco de atividades possui quatro atividades referentes a divisões 

e multiplicações de segmento de reta. Estas divisões e multiplicações ocorrem de modo que os 

novos segmentos encontrados pertençam à mesma reta, que era determinada pelos pontos dos 

segmentos iniciais. Tais atividades são estruturadas com os seguintes itens: título, tipo de 

atividade, conhecimentos prévios, objetivos, procedimentos e reflexão. Estas são as 

características gerais, porém há atividades em que nos depararemos com notas informativas e 

recortes históricos, tais itens surgem em momentos específicos nas atividades, pois estão 

presentes para que possamos fornecer subsídios aos discentes. 

Como sugestão de aplicação, segue-se seja dividido em cinco momentos, podendo ser 

estendida para seis momentos sendo organizado da seguinte forma. No primeiro momento 

realizada uma explanação geral em slides a respeito do que é a Geometria do Compasso, 

assim como do seu criador, Lorenzo Mascheroni seguida de uma apresentação do software 

GeoGebra, por um breve manuseio do software, sobretudo, sobre as ferramentas exigidas nas 

atividades. No segundo momento, sugere-se a aplicação do primeiro bloco de atividades (3 

atividades). O terceiro e quarto momentos destina-se para a aplicação do terceiro bloco de 

atividades, sendo três no primeiro dia e outras três no quarto dia (momento). No quinto 

momento, aplica-se o terceiro bloco de atividades, este, por ter atividades um pouco mais 

longas poderá ser estendido para o sexto momento vale ressaltar que se faz necessário ao fim 

de cada dia, um momento de socialização dos resultados. 

E finalizando com a aplicação de um questionário final para diagnosticarmos as 

influências que o trabalho com essa Geometria poderá proporcionar aos futuros professores de 

matemática, e quais suas perspectivas para futuros trabalhos com a Geometria do Compasso 

em suas atividades escolares. 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO  

 

Lorenzo Mascheroni foi um matemático e poeta que nasceu em Castagenta um vilarejo 

da cidade de Bérgamo, ao norte da península itálica, em 13 de Maio de 1750, filho de Maria 

Ceribelli e Paolo Mascheroni dell’Omo, um jovem casal de fazendeiros que o levou para 

estudar no seminário de Bérgamo, no qual foi ordenado sacerdote aos 18 anos de idade. Em 

seguida passou a ensinar Retórica em uma das escolas do mesmo seminário, no entanto, 

Mascheroni não ficaria preso a esta disciplina por muito tempo, pois por volta de seus 26 anos 
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de idade destina-se a estudar as ciências exatas e Filosofia. Com suas publicações nesta área 

assume as cadeiras de Lógica, Metafísica, Física, Matemática Elementar e em seguida a 

cadeira de Cálculo Diferencial e Integral. O reconhecimento por suas produções lhe concedeu 

uma cadeira na universidade de Pavia, onde lecionou as cadeiras de Elementos de Álgebra e 

Geometria, depois lhe foi acrescentado a cadeira de Matemática Aplicada. Alguns anos mais 

tarde, em 1789, Mascheroni assume o cargo de reitor da Universidade de Pavia, onde 

permaneceu por 4 anos. Com a invasão das tropas francesas à Itália, Mascheroni teve a 

oportunidade de conhecer Bonaparte (1769 – 1821), que divulgou a obra A Geometria do 

Compasso na França, dando bastante reconhecimento ao nosso matemático e poeta. De fato, 

suas obras literárias também tiveram boas repercussões, tanto que podemos encontrar poemas 

de sua autoria em coleções de clássicos italianos do século XVIII. 

 

Imagem 1 – Lorenzo Mascheroni 

 
Fonte: Eves (2004, p. 589) 

 

Neste ponto tentaremos mostrar um pouco do tratamento matemático dado por 

Mascheroni nos 12 livros que compõem a obra A Geometria do Compasso. É válido ressaltar 

que este autor, por mais que esteja com seus estudos voltados para construções geométricas, 

não abandona em um só momento o rigor matemático que lhe permite a garantia da 

veracidade das construções, sobretudo, o rigor axiomático herdado dos gregos. Deste modo, 

faz uso, sem modesta, de demonstrações puramente algébricas, sem perder a beleza e a 

naturalidade de tais construções. 

A obra aqui estudada foi publicada pela primeira vez por Mascheroni em 1797, no ano 

seguinte, foi editada uma tradução para o Francês por A. M. Carette, com uma segunda edição 

publicada em 1828, por A. M. Carette. No ano de 1901 veio a público uma segunda edição 

italiana, editada por Gaetano Fazzari
92

. Temos também uma edição alemã, publicada em 

                                                           
92

 Gaetano Fazzari, foi professor de matemática, passou maior parte de sua vida profissional lecionando no liceu 

Umberto I (disponível em: http://www.tropeamagazine.it/gaetanofazzari/annuario.htm/). 
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1825, em Berlim por A. M. Carette. Dentre as edições listadas anteriormente estamos fazendo 

uso das edições italianas e da primeira edição francesa. 

Na referida obra, Mascheroni inicia o primeiro livro falando das noções preliminares, 

em que aborda algumas proposições e lemas para reforçar os conhecimentos básicos de 

Geometria.  

No segundo livro, Mascheroni já adentra mais nos novos conceitos da Geometria do 

Compasso, tratando de problemas sobre a divisão de circunferências e arcos de círculos em 

partes iguais, fazendo uso somente do compasso.   

No terceiro livro, são discutidos problemas a respeito da divisão e multiplicação de 

segmentos de retas, multiplicações inteiras, divisões fracionárias sucessivas, dentre outras 

abordagens.  

O quarto livro trata da resolução de problemas em que necessitasse adicionar ou 

subtrair distâncias num segmento dado, de modo quando somemos dois ou mais segmentos o 

resultado seja um novo segmento de reta, de forma que possamos garantir que passe uma reta 

por este novo segmento. Também são abordados problemas em que deve ser encontrado uma 

paralela ou perpendicular a um segmento dado. 

O quinto livro trata de problemas sobre distâncias proporcionais, são abordados 

problemas em que devemos encontrar distâncias proporcionais a uma ou mais distâncias 

dadas e como dividir um segmento em partes proporcionais a segmentos dados. 

O sexto livro discute alguns métodos para encontrar raízes de números racionais. Já no 

sétimo livro, são abordados problemas a respeito das interseções de circunferências, 

circunferências e retas e entre retas, e no oitavo livro, são tratados situações sobre a 

construção, multiplicação e divisão de ângulos utilizando apenas o compasso, bem como 

alguns problemas envolvendo as razões trigonométricas: seno, cosseno, tangente e secante.  

No nono livro, são discutidas as construções de figuras semelhantes e polígonos 

regulares. No décimo livro, são abordados problemas em que temos de circunscrever e 

inscrever círculos em polígonos regulares e/ou qualquer.  

O décimo primeiro livro trata de uma coleção de problemas – resolvidos retirados de 

outros autores (por exemplo Pappo e Ozanam, dentre outros) – envolvendo área de figuras 

dadas, a determinação de figuras semelhantes a figuras dadas, construção de elipse e espirais 

partindo de arcos de círculos.  

Por fim, no décimo segundo livro é apresentada uma lista de problemas diversos os 

quais só a Geometria do Compasso não é capaz de resolver, sendo então necessário o uso da 

régua. Tais problemas são resolvidos apenas por aproximação e este é o único livro em que 
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não há só Geometria do Compasso. No entanto, mesmo dispondo de tais situações problemas 

apresentadas na obra de Mascheroni, trabalharemos em nossos blocos de atividades com os 

três primeiros livros, devido à natureza dos problemas abordados e aos objetivos que 

pretendemos alcançar em nossa pesquisa. 

Após vermos os tipos de problemas que são abrangidos na obra de Mascheroni, 

podemos nos questionar a respeito dos motivos que o levou a utilizar apenas um instrumento 

(o compasso) e não dois tradicionais, régua e compasso, para realizar construções 

geométricas. Para responder a estes nossos questionamentos adentremos um pouco mais na 

Geometria do Compasso.  

Dentro da Geometria do Compasso de Mascheroni, poderemos evidenciar que todas as 

propriedades que são válidas e que foram provadas na Geometria Euclidiana serão aceitas na 

Geometria do Compasso. O diferencial consiste em reduzir o instrumento de construção de 

dois para um. Isso mostra que Mascheroni não apresentava interesse em refurtar o que 

Euclides (300 A.C – ~) tinha proposto em seus Elementos, mas sim produzir uma obra que 

apresente contribuições, para a Geometria que já era conhecida. De fato, com isto, esperava 

que seus novos passos pudessem lhe conduzir a resultados que culminassem em aplicações 

práticas. Os motivos por escolher só o compasso são apresentados por Mascheroni quando 

diz: 

 

 

Eu não direi aqui em detalhes as razões pelas quais a régua foi excluída 

disso, as razões serão facilmente conhecidas por aqueles que têm 

conhecimento em trabalhos desta mesma natureza. Para mencionar em geral 

as vantagens que o uso do compasso tem sobre a régua quando se trata de 

uma descrição precisa de reta, que não deve temer o exame do microscópio, 

basta advertir que tratando-se especialmente de uma régua o quanto longa se 

queira,  é quase impossível que ela seja tão direta que garanta por todo o seu 

traçado  da posição ao longo de pontos que estão nela. (DELL’ OMO, 1901, 

p. 4, tradução nossa) 

 

 

Com o pensamento de construir algo útil, Mascheroni busca primeiramente o 

problema para o qual sua ideia da Geometria do Compasso conduzisse a uma solução. Deste 

modo enxergou, dentro da Astronomia, mais especificamente na construção de instrumentos 

astronômicos, a necessidade de poder dividir um círculo em partes iguais de forma que tivesse 

uma precisão geométrica muito rebuscada, que não era possível de se obter através do uso da 

régua, pois segundo Mascheroni, este instrumento traz em si imprecisões inerentes a sua 

construção. 
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Nas construções que estaremos realizando neste caderno de atividades poderemos 

perceber que a Geometria Euclidiana está sendo incorporada pela Geometria do Compasso, 

pois algumas das atividades que aqui são propostas já foram realizadas na obra de Euclides, 

Mascheroni as coloca em sua obra para que possamos entender e apreender os conceitos da 

Euclidiana que são necessários na Geometria do Compasso. Aqui, desejamos ir além e 

apresentar mais sobre a própria Matemática, particularmente no tocante a realização de 

construções geométricas e a Matemática envolta. 

Em nossos estudos da Geometria do Compasso estaremos trabalhando com o Software 

GeoGebra
93

, pois trata-se de um software de geometria dinâmica e que possui dentro de seu 

conjunto de ferramentas uma que nos possibilita realizar as mesmas ações que o compasso 

favoreceu a Mascheroni. Esta ferramenta também é chamada de Compasso.  

Já foram destacados alguns dos motivos que levaram Mascheroni a desenvolver sua 

Geometria, dentre eles temos o rigor e a precisão geométrica. Em nossa pesquisa tais 

requisitos são supridos com o trabalho com o software, já que não teremos a preocupação de 

ter vários instrumentos, o que poderia impedir a realização das atividades numa turma 

numerosa. Esclarecendo, para cada abertura de compasso Mascheroni recomenda que 

tenhamos um instrumento compasso diferente, já que após termos medido uma abertura de 

compasso não devemos altera-la para evitarmos que tal medida seja perdida. 

Para que possamos realizar as construções deste caderno estaremos apresentando os 

procedimentos de forma detalhada, com a descrição dos passos de forma algorítmica, com o 

intuito de ter um melhor entendimento nos processos de construção. Para tanto, também faz-

se necessário um estudo das principais ferramentas do GeoGebra e comandos úteis para a 

Geometria do Compasso, postos nos itens 2.1.4 com seus demais subitens e o item 2.1.5, que 

nos apresentara ferramentas de formatação das construções. 

Com este caderno de atividades temos por interesse mostrar uma interação entre o 

trabalho com a História da Matemática e as TIC (Tecnologias da Comunicação e Informação), 

levando os discentes em formação a enxergarem que o trabalho com mais de uma tendência 

da Educação Matemática faz com que a interação de uma com a outra possa enriquecer o 

ensino da Matemática, mostrando que algo do passado pode ser envolto pelas novas 

tecnologias, assim estimulando os alunos a diversificarem suas aulas trabalhando com a 

abordagem em que seus discentes vejam a matemática com algo que do passo que pode e esta 

presente nas novas tecnologias. 

                                                           
93

 Detalharemos a seguir no item 2. 
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Em seguida apresentaremos uma discussão sobre o Software GeoGebra para que 

possamos conhecer, com detalhes, as ferramentas que serão necessárias para realizarmos as 

construções. Neste momento vale ressaltar que as atividades presentes neste caderno foram 

produzidas com a versão 4.4 do referido software. 

 

2 DESCRIÇÃO DO GEOGEBRA 

 

No primeiro momento de contato com os discente sugerimos fazer uma apresentação 

do software GeoGebra, na versão 4.4
94

, mostrando noções básicas das principais ferramentas 

oferecidas pelo programa, frisando nas ferramentas que utilizaremos no decorrer das 

aplicações dos blocos de atividades. No entanto esta etapa não é um item obrigatório para os 

que queiram aplicar este caderno em suas turmas, pois basta que seus alunos tenham 

conhecimento das ferramentas disponíveis no software, ou seja, para um professor que utiliza 

com frequência este programa, seus alunos poderão encaminha-se para os blocos de 

atividades. E eliminar esta parte da apresentação. 

 

2.1 INTERFACE DO GEOGEBRA 

 

Apresentamos aqui a tela inicial do Software GeoGebra, destacando cada um dos 

ícones da barra de ferramentas ou menu e as divisões em janelas de visualizações da versão 

4.4 do programa. Na sequência detalhamos separadamente as barras e ferramentas que 

estaremos utilizando nas execuções das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

 Esta versão do software está disponível para os seguintes sistemas operacionais, Windows, Mac Os X e Linux. 

Para fazer o download acesse o link: http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/  
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Imagem 1 – Tela inicial do Software GeoGebra 

 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

2.1.1 Barra de menus 

 

Serve para salvar projetos e controlar configurações gerais do GeoGebra. Esta barra 

estará sendo utilizada sempre que for necessário salvar as construções realizadas nas 

atividades ou quando tivermos necessidade de trabalhar com as configurações do programa. 

 

Imagem 2 – Barra de menus 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.1.2 Janela de álgebra 

 

É uma janela em que são exibidas coordenadas, equações, medidas e outros atributos 

dos objetos construídos (no GeoGebra), que encontram-se na janela de visualização. Nesta 

área podemos selecionar a exibição e ocultação das construções realizadas durante a execução 

das atividades para que possamos ter uma melhor visualização do resultado buscado na 

construção. 

 

 

Janela de 

Álgebra 

Barra de 

Ferramentas Barra de menus 

Janela de 

visualização 
Barra de Estilo 

Campo de entrada  

Lista de 

comandos 
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Imagem 3 – Janela de álgebra 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

2.1.3 Campo de entrada  

 

Imagem 4 – Campo de entrada 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

É uma caixa de texto, em que digitamos comandos que são úteis para manipular 

objetos ou para realizar algumas ações. No canto direito temos uma lista de comandos. Por 

exemplo, podemos digitar no campo de entrada as coordenadas do ponto         e darmos 

um Enter para que seja marcado o ponto na tela ou ainda ao digitarmos uma expressão do tipo 

f(x)=2x^2+3x+5 e darmos um Enter, temos o gráfico da função plotado na tela.  

  

2.1.3.1 Lista de comandos 

 

Para termos acesso a lista de comandos temos que clicar na seta no canto inferior 

direito, abrindo uma lista de comandos do GeoGebra. Estes comandos são pré definidos e são 

utilizados também para obter objetos e/ou realizar ações. 
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Imagem 5 – Lista de comandos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

2.1.4 Barra de ferramentas 

 

 

Imagem 6 – Barra de ferramentas 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

É onde estão todas as ferramentas úteis para construir pontos, retas, figura, figuras 

geométricas, obter medidas de objetos construídos, entre outros. Cada um dos ícones que 

aparecem na tela inicial do GeoGebra esconde ícones de outras ferramentas. Clicando com o 

mouse em seu canto inferior direito na seguinte seta,  abrirá uma persiana com as 

ferramentas relacionadas à primeira ferramenta que está sendo exibida inicialmente. 

Vejamos agora quais são os ícones escondidos na barra de ferramentas. Ícones estes 

que utilizaremos em nossas atividades, assim como as funções que eles desempenham no 

processo das construções; para isso passaremos detalhadamente pelas ferramentas a serem 

utilizadas, são elas Compasso e Arco Circular. 

 

I) Ferramentas relacionadas ao ponteiro como Mover objeto. 
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Imagem 7 – Ferramentas relacionadas ao ponteiro como mover objeto 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Neste espaço encontramos a ferramenta Mover, a qual deve está habilitada sempre que 

formos modificar a configuração de algum objeto ou construção que tenhamos realizado na 

janela de visualização. Em nossas atividades teremos que estar atentos para os momentos em 

que tivermos realizando algumas das etapas das construções, pois, será preciso a habilitação 

de tal ferramenta, que permite que possamos movimentar e selecionar pontos e/ou construções 

podendo ou não alterarmos suas propriedades. 

 

II) Conjunto de ferramentas relacionadas à construção de pontos 

 

Imagem 8 – Conjunto de ferramentas relacionadas à construção de pontos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Neste conjunto de ferramentas encontram-se os ícones de duas ferramentas muito 

importantes para as nossas construções, a saber, são as ferramentas Ponto e Interseção de 
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Dois Objetos. A ferramenta Ponto, será utilizada por nós sempre que formos iniciar as 

construções. A ferramenta Interseção de Dois Objetos é uma das quais faremos mais uso, pois 

na Geometria do Compasso ela sempre é usada quando estivermos procurando por pontos, 

que nos permitam realizar e/ou definir as construções que são pedidas nas atividades. 

Omitiremos agora alguns dos conjuntos de ferramentas do GeoGebra que não 

estaremos utilizando, nas atividades presentes neste caderno. 

 

III) Conjunto de ferramentas relacionadas à construção de círculos, circunferências, 

semicírculos, arcos e setores circulares 

 

Imagem 9 – Conjunto de ferramentas relacionadas à construção de círculos, circunferências, 

semicírculos, arcos e setores circulares 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Neste conjunto temos todas as ferramentas que o GeoGebra nos disponibiliza para 

manusearmos círculos e circunferências. A ferramenta principal que estaremos utilizando 

deste conjunto é a (i) Compasso, temos outras três ferramentas que nos permite a construção 

de circunferências, a saber, são (ii) Círculo dados Centro e Um de seus Pontos, (iii) Círculo 

dados Centro e Raio e (iv) Círculo definido por Três Pontos. Agora perguntamos por que 

trabalharmos apenas com a ferramenta compasso? Para as atividades do primeiro bloco não há 

diferença em construirmos a primeira circunferência com a ferramenta (i), (ii), (iii) ou (iv), 

pois, para utilizarmos a primeira das ferramentas citadas precisamos ter definido dois pontos 
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previamente para tomarmos como a abertura do compasso, na segunda ferramenta os pontos 

são definidos no momento da construção da circunferência, porém nas demais circunferências 

que devemos construir não podemos estabelecer raios aleatórios, pois os mesmos estarão 

sendo definidos pelo raio da primeira ou por pontos que serão encontrados. A terceira 

ferramenta não é recomendada, pois ela parte do pressuposto de que a medida do raio é 

conhecida. Como a Geometria do Compasso não trabalha com régua, então não devemos 

partir de uma medida que pode ser definida pelo uso da régua. Se for feito uso da quarta 

ferramenta estaremos com um ponto desnecessário e que poderá atrapalhar o entendimento do 

aluno no decorrer da construção. Assim sendo, para evitarmos confusões e/ou procedimentos 

desnecessário estaremos utilizando apenas a ferramenta Compasso. 

 

i) Ferramenta Compasso 

 

Imagem 10 – Ferramenta Compasso 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A ferramenta Compasso possibilita que a partir de dois pontos quaisquer, possamos 

construir uma circunferência e movê-la para centrá-la em qualquer outro ponto situado na 

janela de visualização do GeoGebra. Fato que nos permite transpor medidas sem que seja 

necessário o uso da régua, ou seja, ao visualizar uma circunferência, com este passo, na 

verdade estamos tomando uma abertura de compasso para obermos um arco. 

 

ii) Ferramenta Arco Circular  

 

Imagem 11 – Ferramenta Arco Circular 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A ferramenta Arco Circular possibilita que, a partir de dois pontos quaisquer, 

possamos construir um arco com o comprimento que queiramos, tomando um dos pontos 

como sendo o centro e a distância entre eles como sendo o raio do arco. Também podemos 

utilizar esta ferramenta para marcarmos um arco sobre uma dada circunferência. 
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IV) Conjunto de ferramentas para construção de cotroles de deslizamento, exibição e 

ocultação de objetos, dentre outras 

 

Imagem 12 – Conjunto de ferramentas para construção de cotroles de deslizamento, exibição e 

ocultação de objetos, dentre outras 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

A ferramenta que poderemos utilizar desse conjunto de ferramentas é a caixa para 

Exibir e Esconder Objeto. No entanto temos outros meios, mais simples de realizarmos esta 

mesma ação, os quais são: clicando com o botão direito do mouse no elemento que desejamos 

esconder e selecionando a opção Exibir Objeto, ou de forma ainda mais simples, podemos ir à 

janela de álgebra e simplesmente clicar na bola, que está inicialmente preenchida, localizada 

antes do nome do elemento que desejamos esconder. 

 

V) Conjunto de ferramentas de visualização 

 

Imagem 13 – Conjunto de ferramentas de visualização 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Neste conjunto temos algumas ferramentas bastante úteis para visualização das 

construções, a primeira é a ferramenta Mover Janela de Visualização que nos permite 

deslocar toda a tela da área de trabalho do GeoGebra, as duas ferramentas seguintes são 

referentes ao zoom, que podemos utilizar para ampliar ou reduzir as construções. Também 

temos neste conjunto uma ferramenta para Exibir e Esconder Objetos. Aqui devemos atentar 

para as duas ferramentas, de Mover, presentes no GeoGebra, vejamos quais são suas 

diferenças básicas: 

Notem que o GeoGebra possui duas ferramentas de mover, sendo elas denominadas 

Mover  e Mover Janela de Visualização . A ferramenta Mover serve para que 

possamos movimentar objetos e construções, enquanto que a ferramenta Mover Janela de 

Visualização serve para que possamos movimentar toda a janela de visualização, sem 

alterarmos as coordenadas ou objetos e propriedades que foram tomadas no ato da construção. 

 

2.1.5 Barra de estilos 

 

Imagem 14 – Barra de estilos 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

  

A barra de estilos apresenta um conjunto de ferramentas que nos permite alterar tanto 

a própria janela de visualização, bem como as construções que tenhamos realizadas, 

alterações do tipo, mudanças de cores e de espessuras. Estaremos utilizando estas ferramentas 

para destacar as aberturas de compasso e pontos que nos serão úteis para resolvermos os 

problemas propostos. 

 

2.2 CONHECENDO FERRAMENTAS NO GEOGEBRA 

 

Vamos agora realizar algumas construções no Geogebra, para que possamos nos 

familiarizar com as ferramentas que estaremos utilizando no decorrer da realização das 

atividades nos blocos que virão a seguir.  

a) Interseção. 

Vejamos na primeira construção vejamos como marcar interseção de dois objetos 

construídos: para isso, construa uma reta e uma circunferência, para construção da 

circunferência utilize uma das ferramentas mostradas anteriormente, em seguida construa uma 
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reta que passa por dois pontos, caso não exista interseção entre os objetos construídos, 

selecione a ferramenta Mover, no primeiro ícone, mova os pontos de uma das construções até 

que exista interseção entre elas. Agora para marcarmos o/os pontos de interseção, teremos que 

selecionar a ferramenta Interseção de Dois Objetos. Para isto, clique na seta do segundo ícone 

na barra de ferramentas, e clique na quarta ferramenta. Em seguida clique em cada uma das 

construções.  

Realize outras construções e determine seus pontos de interseção. Discuta com seus 

colegas o que está ocorrendo com suas construções com relação às interseções? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Observe que ao marcarmos as interseções entre as circunferências, a ordem em que 

clicamos para selecionar as circunferências altera a ordem em que os pontos são nomeados, 

por exemplo, se tivermos duas circunferências de raio AB com centros A e B 

respectivamente. Se clicarmos na circunferência de centro A e em seguida na circunferência 

de centro B os pontos de interseção superior e inferior, serão marcados C e D 

respectivamente, se selecionarmos as circunferências na ordem contraria, as interseções 

superior e inferior, serão marcadas D e C respectivamente. 

 

b) Destaque  

Construa uma circunferência utilizando uma das ferramentas mostrada anteriormente. 

Agora você pode se perguntar, como poderemos destacar esta construção? A resposta é que o 

GeoGebra oferece ferramentas para destacarmos as figuras. Uma das formas de destacar uma 

construção no GeoGebra é através da mudança de cor. Vejamos como realizar esta ação.  Para 

isso, note que na Janela de Visualização podemos exibir a Barra de Estilo, esta barra nos 

oferece o menu de ferramentas, para destacarmos as figuras construídas alterando a cor, a 

espessura e o preenchimento. Então, para alterarmos as configurações das figuras basta 

clicarmos na figura que desejamos destacar e em seguida irmos à Barra de Estilo e fazermos 

as alterações necessárias. Outro detalhe é que todas essas configurações podem ser escolhidas 

antes de realizarmos as construções. Se desejarmos fazer isso devemos proceder da seguinte 

forma, após termos selecionado a ferramenta devemos ir à Barra de Estilo e alterarmos as 

configurações, assim quando realizarmos a construção, ela já estará com os destaques que 

queremos.  
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c) Medição de Ângulo e Exibição de Objeto 

Vejamos agora duas outras ferramentas que nos serão úteis no decorrer da realização 

das construções, são elas: Ângulo e Exibir Objeto. Veremos como essas ferramentas 

funcionam. Vamos construir duas retas concorrentes e marcar o ponto de interseção entre elas, 

a primeira reta passa pelos pontos A e B a segunda passa por C e D, o ponto de interseção será 

o ponto E. Poderemos agora, esconder as retas deixando na janela de visualização apenas os 

pontos e o ângulo medido. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre as retas 

(uma de cada vez), e em seguida clicar na opção Exibir Objeto, assim teremos na tela somente 

os pontos. 

 

3 BLOCO DE ATIVIDADES I: PRELIMINARES PARA GEOMETRIA DO 

COMPASSO 

 

Passaremos agora a estudar Geometria do Compasso de Mascheroni, que é definida 

por ele da seguinte forma: “Chamo Geometria do Compasso aquela, que através só do 

compasso, sem a régua, determina a posição dos pontos” (DELL’ OMO, 1901, p. 11, tradução 

nossa). 

Neste bloco, temos três atividades preparatórias para os demais blocos de atividades. 

 

Os objetivos deste bloco de atividades:  

1. Levar o participante a aprender a manusear, de forma correta, as ferramentas do 

Software Geogebra que estaremos utilizando com alta frequência nas atividades dos 

demais blocos.  

2. Realizar construções geométricas básicas com o software.   

 

Atividade 1: Encontrar um terceiro ponto equidistante de dois pontos dados. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Conhecer a interface do sistema operacional Windows, Linux ou 

qualquer outro que tenha o Software GeoGebra instalado; conhecer a janela inicial do 

GeoGebra.  
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Objetivo da atividade: Encontrar um ponto equidistante a dois pontos dados e familiariza-se 

com as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois Objetos, do software GeoGebra. 

 

Procedimentos: 

  

1. Esconda os eixos. Para isto, clique com o botão direito do mouse na janela de 

visualização, em seguida clique na opção Eixos. 

2. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta, Ponto  e marque os 

pontos A e B. Para isto, clique na janela de visualização, marcando o ponto A, em seguida 

clique a direita de A, marcando o ponto B. (com certa distância). 

3. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta, Compasso . Clicando 

nos pontos A e B para abrir o arco desejado, e depois no ponto A para marcar o centro. 

Assim terá construindo a circunferência com centro A e raio AB. 

4. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta Compasso . Em seguida 

clique nos pontos A e B, depois no ponto B. (Você construiu uma circunferência de raio 

AB com centro em B).  

5. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

, clique na circunferência de centro A e em seguida na circunferência de centro B, 

nomeie os pontos das interseções superior e inferior com as letras C e c respectivamente. 

Para isso, clique com o botão direito do mouse no ponto D e em seguida clique na opção 

renomear para c. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Como podemos utilizar as ferramentas do GeoGebra para verificar que o ponto C é 

equidistante dos pontos A e B? Que ou quais ferramentas pode(m)-se usar? Que 

conteúdo matemático está relacionado a esta garantia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b) Qual a justificativa matemática para o ponto C ser equidistante dos pontos A e B? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Mova o ponto A ou B e verifique se esta propriedade de igualdade não se altera. Por 

quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) Há outro ponto equidistante a A e B? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Encontrar um ponto D pertencente a uma circunferência central de raio com uma 

unidade AB
95

 e centro A de modo que a medida de BD seja igual a   . 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Conhecer a interface do sistema operacional Windows, Linux ou 

qualquer outro que tenha o Software GeoGebra instalado e conhecer a janela inicial do 

GeoGebra.  

 

Objetivo da atividade: Encontrar uma corda de medida   , na circunferência, bem como, 

familiarizar-se com as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois Objetos, do Software 

GeoGebra. 

 

Procedimentos: 

 

1. Esconda os eixos. Para isto, clique com o botão direito do mouse na janela de 

visualização, em seguida clique na opção Eixos. 

2. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta, Ponto  e marque os 

pontos A e B. Para isto, clique na janela de visualização, marcando o ponto A, em seguida 

clique a direita de A, marcando o ponto B. 

                                                           
95

 Mascheroni usa    para segmento diferente da usual       . 
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3. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta, Compasso . Alterar a 

cor da ferramenta. Para isto, na barra de estilo da janela de visualização, clique na opção, 

Cor e Transparência, e selecione a cor Cíano. Em seguida, clique nos pontos A e B (para 

abrir o arco) depois no ponto A (assim terá construindo a circunferência com centro A e 

raio AB).  

4. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta Compasso . Como 

antes altere a cor da ferramenta para preto. Em seguida clique nos pontos A e B (abertura 

do compasso), depois no ponto B. (Você construiu uma circunferência de raio AB com 

centro em B).  

5. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

, clique na interseção superior, entre a circunferência de centro A e a circunferência 

de centro B, marcando o ponto da interseção com a letra C. (geralmente automático). 

6. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta Compasso . Clique 

novamente nos pontos A e B, em seguida clique no ponto C. (Você construiu uma 

circunferência de raio AB com centro em C).  

7. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

, clique na interseção (que está a esquerda, pois é a que não está marcada), entre a 

circunferência de centro A e a circunferência de centro C, obtendo o ponto D. 

8. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta Compasso . Clique 

novamente nos pontos A e B, em seguida clique no ponto D. (Você construiu uma 

circunferência de raio AB com centro em D).  

9. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

, clique na interseção (que está a esquerda, pois é a que não está marcada) entre a 

circunferência de centro A, e a circunferência de centro D, obtendo o ponto E. 
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Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Como podemos garantir que BE é diâmetro da circunferência de centro A, com o 

GeoGebra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Agora, acione conteúdos matemáticos que permitam mostrar isso! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Com o GeoGebra prove que o segmento BD tem medida    e descreva as conclusões. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3: Encontrar pontos da interseção entre circunferências que estejam numa mesma 

reta. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Conhecer a interface do sistema operacional Windows, Linux ou 

qualquer outro que tenha o Software GeoGebra instalado e conhecer a janela inicial do 

GeoGebra. 

 

Objetivo da atividade: Encontrar pontos da interseção entre circunferências que estejam numa 

mesma reta (direção). Familiariza-se com as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 
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Procedimentos: 

  

1. Esconda os eixos. Para isto, clique com o botão direito do mouse na janela de 

visualização, em seguida clique na opção Eixos. 

2. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta, Ponto , marque os 

pontos A e B. Para isto, clique na janela de visualização, marcando o ponto A, em seguida 

clique a direita de A, marcando o ponto B. 

3. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta, Ponto , marque um 

ponto C de modo que, visualmente, à distância AC seja maior do que a metade da 

distância AB. 

4. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta, Compasso . Clicando 

nos pontos A e C, depois no ponto A. (Você construiu uma circunferência de raio AC com 

centro em A). 

5. Na barra de ferramentas, no 6º ícone, selecione a ferramenta Compasso . Em seguida 

clique nos pontos A e C, depois no ponto B. (Você construiu uma circunferência de raio 

AC com centro em B).  

6. Na barra de ferramentas, no 2º ícone, selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos 

, clique na circunferência de centro A e na circunferência de centro B, nomeie os 

pontos de interseção superior e inferior com as letras P e p, respectivamente. Para isto, 

clique com o botão direito do mouse nos pontos das interseções e selecione a opção 

Renomear. 

7. Na barra de ferramentas, no 3º ícone, selecione a ferramenta Reta definida por Dois 

Pontos , clique nos pontos P e p. 

 

Recorte Histórico: 

Lema. Se com dois centros   e  , e com os raios    e    descrevemos os arcos, que são 

cortados em   e  ,   e  , os pontos  ,  ,  ,   estão na mesma reta Fig. 3 (ver imagem x-1). 

Demonstração: Sendo por construção, respectivamente, iguais entre eles todos os lados dos 

triângulos    ,    , o ângulo     será igual ao ângulo     (8, liv. 1). Da mesma forma 

prova que          . Por tanto, a soma dos dois    ,     é igual à soma dos dois 
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ângulos    ,    . Mas a soma destas quatro ângulos é igual a quatro ângulos retos (13, liv. 

1, corolário.). Portanto, alguma das somas de dois dos ângulos é igual a dois ângulos retos. 

Assim,     é uma reta (14, liv. 1). Na mesma maneira prova que é raso o ângulo    . 

Assim, os pontos         estão na mesma reta. 

 

Imagem 15 – fig. 3 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 265) 

 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Utilize a ferramenta Mover, arraste livremente o ponto C. Quais afirmações podem ser 

feitas com suas observações? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Compare suas afirmações com a solução de Mascheroni, o Software GeoGebra nos dá 

alguma vantagem em comparação com a solução de Mascheroni? Em caso afirmativo 

qual(ais)? Caso não, explique por quê. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Estes pontos estão numa mesma reta? Numa mesma direção? O que fazer para 

verificar? O que isto quer dizer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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d) Na construção é necessário que a distância AC seja maior do que a metade da distância 

AB? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4 BLOCO DE ATIVIDADES II: DIVISÕES DA CIRCUNFERÊNCIA E ARCO 

DE CÍRCULO 

 

Na Geometria do Compasso, temos que atentar para o detalhe, de não utilizarmos a 

régua, o que nos impede de a traçarmos. Com tudo, segundo Mascheroni para ter uma reta não 

é necessário que tenhamos que traçá-la, mas apenas conhecermos dois de seus pontos, que 

poderão ser determinados apenas com o auxílio do compasso. De fato, com dois pontos 

definimos uma reta que passa por eles. Vale esclarecer que um segmento de reta é 

determinado a partir de seus pontos extremos, sem que seja necessário traçá-lo. Assim, para 

Mascheroni dois pontos definem uma reta e um segmento de reta, mas a diferença está no fato 

que a primeira passa por eles e a segunda inicia e termina neles. 

Outro detalhe relevante é que a Geometria do Compasso apresenta conceitos 

diferentes da Geometria Euclidiana para polígonos. Enquanto que na Euclidiana um polígono 

é definido como sendo uma figura formada pelos seus lados e seus ângulos, na Geometria de 

Mascheroni, o polígono estará determinado quando forem conhecidos todos os pontos de seus 

vértices. Por exemplo, para Euclides o triângulo é um polígono fechado formado por três 

lados e três ângulos, para Mascheroni basta conhecermos os três vértices (três pontos não 

colineares), para que possamos dizer que temos um triângulo. 

De modo geral, estas diferenças surgem pelo fato de que em tal Geometria, tudo se 

resume a pontos (em função do compasso). 

Para a aplicação deste bloco de atividades composto por 6 atividades apresentamos a 

seguir alguns dos objetivos que pretendemos estimular o aluno a alcançar: 

 

Objetivos deste bloco de atividades:  

1. Verificar que é possível dividir uma circunferência em partes iguais, utilizando apenas 

as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois Objetos, do software GeoGebra.  

2. Identificar a necessidade da construção de circunferências de mesmo raio, para 

garantir a divisão de uma circunferência em partes iguais.  
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Atividade 1: Divisão de uma circunferência em seis partes iguais. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual  

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. “polígono regular, polígono cujas medidas dos lados entre si, 

e as medidas dos ângulos também são iguais entre si” (RIBEIRO, 2009,p. 277). 

 

Nota informativa: Ao realizarmos as próximas construções notaremos que Mascheroni não 

segue as regras de notações para denominação de pontos, pois ele utiliza letras minúsculas 

para denominar pontos, enquanto que nos dias atuais é recomendado que se utilize letras 

maiúsculas, porém devemos levar em consideração o fato de que no século XVIII não se 

existiam tais regras de normatização. 

 

Objetivos da atividade:  

1. Verificar que é possível dividir uma circunferência em partes iguais, utilizando apenas as 

ferramentas, Compasso e Interseção de Dois Objetos, do software GeoGebra.  

2. Identificar a necessidade da construção de circunferências de mesmo raio, para garantir a 

divisão de uma circunferência em partes iguais.  

3. Construir e dividir uma circunferência de raio AB em seis partes iguais. 

 

Procedimentos: 

 

Com o software GeoGebra e com as ferramentas indicadas a seguir execute os seguintes 

passos.  

 

1. Esconda os eixos da janela de visualização. 

2. Construa duas circunferências de raio AB com centro em A e B. 

3. Destaque a circunferência de centro A com a cor Cíano. Para isto, clique na 

circunferência de centro A, em seguida clique, no 3º ícone, da barra de estilo, Cor e 

Transparência, selecione a cor Cíano. 

4. Marque as interseções superior e inferior entre as circunferências de centro A e centro B, 

nomeie com as letras C e c, respectivamente. 

5. Construa uma circunferência de raio AB com centro em C. 
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6. Marque a interseção (que está a esquerda, pois é a que não está marcada), entre as 

circunferências de centro A e centro C, nomeie com a letra D.  

7. Construa uma circunferência de raio AB com centro em D. 

8. Marque a interseção (que está a esquerda, pois é a que não está marcada), entre as 

circunferências de centro A e centro D, nomeie com a letra E. 

 

Atenção: Observe que nosso objetivo é chegar à divisão da circunferência em seis partes. Pelo 

que já foi realizado, nesta construção o que pode ser feito para isso ocorrer para concluí-la? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Já dividimos a circunferência de raio AB e centro A em 6 partes iguais? 

___________________________________________________________________________ 

9. Construa uma circunferência de raio AB com centro em E. 

10. Marque a interseção (que está a inferior, pois é a que não está marcada), entre as 

circunferências de centro A e centro E, nomeie com a letra d. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) O que são polígonos regulares? Com os pontos encontrados na construção anterior é 

possível construir polígonos regulares? Se possível, indique qual(is)? Caso não, 

justifique. Caso sim, verifique com GeoGebra quais são os polígonos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Quais subdivisões da circunferência estão presentes na construção realizada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 2: Divisão da circunferência em quatro partes iguais. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Um dos pontos de destaque da Geometria do Compasso está evidenciado 

quando estudamos suas demonstrações, pois neste momento Mascheroni faz uso de todo e 

qualquer resultado presente em Os Elementos de Euclides, que lhe seja necessário para 

garantir a veracidade de suas construções em demonstrações que seguem um fino rigor 

algébrico. 

 

Objetivo da atividade: Dividir uma dada circunferência em quatro partes iguais. 

 

Procedimentos: 

 

Retornemos a construção realizada anteriormente. (com o mesmo arquivo anterior). 

1. Usando a ferramenta, Exibir Objeto, esconda as circunferências que foram construídas 

para executar a divisão em seis partes iguais. (Sugestão utilize a janela de álgebra ou o 

botão direito do mouse) 

2. Construa duas circunferências de raio BD, centrado nos pontos B e E. (destaque as 

circunferências, construídas com esta abertura, com a cor azul). 

3. Tome o ponto de interseção superior entre as novas circunferências. Nomeie a interseção 

com letra a.  

4. Construa uma circunferência centrada em B com raio Aa. (destaque as circunferências, 

construídas com esta abertura, com a cor vermelha). 

5. Marque os pontos de interseção entre esta nova circunferência e a circunferência centrada 

em A. Nomeie as interseções com letras F e f. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 
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a) Temos 4 pontos que dividem a circunferência centrada em A em 4 partes iguais? Caso 

sim, quais são esses pontos? Caso não, justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Recorte Histórico: 

Problema: Dividir a circunferência do circulo     em quatro partes iguais (fig. 9) 

Solução: Na mesma circunferência se faça para o raio                   

com o primeiro compasso (§ 10, 8). Será          (15, liv. 4). Se faça para       

   com o segundo compasso; e          com o terceiro compasso. A circunferência 

terá sido dividida em quatro partes iguais            . 

 

Imagem 16 – fig. 9 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Mascheroni Dell’Omo (1797, p. 265) 

 

Demonstração. Sendo     um diâmetro (15, liv. 4); e tendo os triângulos    ,     todos os 

lados iguais, (e já que são iguais os ângulos) mas ângulos iguais e    ,     (8, liv. 1); eles 

serão retos (13, liv. 1). Portanto                   (47, liv. 1); e subtraindo       (de 

ambos os lados tem-se)                  . Você pode fazer isso por causa da 

brevidade     ; será               (§ 2). Será portanto            , e, 

portanto, também                              . Assim, no triângulo     

o ângulo     será reto (48, liv. 1), e daí também (uma consequência) o ângulo     (13, liv. 

1). Serão, portanto, os arcos   ,    iguais entre eles, e cada um deles será um quarto de 

círculo, bem como os arcos   ,   . 
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b) De posse da construção e da obra de Mascheroni (observe o trecho anterior), redija 

uma justificativa utilizando conceitos matemáticos que respaldam a veracidade da 

mesma, ou seja, que garante que dividimos a circunferência em quatro partes iguais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Na construção de seu argumento, o teorema de Pitágoras lhe dá contribuições para 

fazer alguma afirmação? Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) Estudando a demonstração do Mascheroni, quais conceitos e resultados da Geometria 

Plana podem ser localizados?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 3: Divisão de uma circunferência em doze partes iguais. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Diante das construções realizadas podemos notar a necessidade de 

aberturas distintas de compasso durante o processo de construção, assim podemos nos 

questionar de que forma Mascheroni garantia tal precisão nos pontos que são determinados 

com a Geometria do Compasso, se com o movimento de abrir e fechar o compasso essas 

medidas precisas não eram perdidas. O autor nos responde este questionamento afirmando 

que para cada abertura de compasso é necessário que tenhamos um instrumento, para evitar 

que os movimentos de abrir e fechar o compasso ocasione a perca das medidas exatas. Em 

nossas atividades o software GeoGebra surge com a ferramenta Compasso que nos permite 

garantir que a qualquer momento possamos pegar uma abertura de compasso que tenha sido 
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determinada em construções anteriores ou passos anteriores de uma construção que estejamos 

executando.  

 

Objetivo da atividade: Dividir uma dada circunferência em doze partes iguais. 

 

Procedimentos: 

 

Retornemos a construção realizada anteriormente para divisão da circunferência em quatro 

partes iguais. Daremos os novos passos para executarmos a divisão da mesma circunferência 

em doze partes iguais. Primeiro, utilizemos um artifício de esconder objetos no GeoGebra, 

para deixarmos a construção anterior apenas com a circunferência de centro A e os pontos que 

foram determinados pelas interseções das circunferências na construção anterior. 

1. Usando a ferramenta, Exibir Objeto, esconda as circunferências que foram construídas 

para executar a divisão em quatro partes iguais. (Sugestão utilize a janela de álgebra ou o 

botão direito do mouse) 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações i: 

 

a) Antes de prosseguirmos com a nova construção, será que na atual construção já existe 

algum arco que tenha medida de 
 

  
 do comprimento da circunferência. Caso sim ou 

não, justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Com o primeiro compasso de medida AB, construa uma circunferência centrada no ponto 

a. 

3. Marque as interseções entre a nova circunferência e a circunferência centrada em A. 

Nomeie os pontos com as letras G e H. (De modo que G fique a direita de H). 

4. Com o terceiro compasso de medida Aa, (alterando a cor da ferramenta para vermelha) 

construa duas circunferências centrando-as nos pontos G e H. 

5. Marque as interseções (não marcadas) destas duas novas circunferências com a 

circunferência centrada em A. Nomeie os pontos com as letras g e h. (De modo que g 

fique a direita de h). 
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6. Com o primeiro compasso, de medida AB, construa uma circunferência e centre-a no 

ponto F. 

7. Marque as interseções entre a nova circunferência e a circunferência de centro A. Nomeie 

os novos pontos de interseção com os pontos N e O. (De modo que N fique a direita de 

O). 

8. Com o primeiro compasso, de medida, AB construa duas circunferências centradas em N 

e O. 

9. Marque as interseções (não marcadas) entre as duas novas circunferências e a 

circunferência de centro A. Nomeie os pontos de interseção com n e o. 

 

Recorte Histórico: 

Problema: Dividir a circunferência em doze partes iguais.  

Solução: Nestas circunstâncias, como no § 27 fig. 9, (ver imagem x) fazer          

     . Será a circunferência dividida em doze partes iguais nos pontos  ,  ,  ,  ,  ,  , 

 ,  ,  ,  ,  ,  .  

Demonstração: Como retirado os arcos   ,    dos arcos   ,   ; arcos, que permanecem 

  ,    serão iguais. Sendo então    a sexta parte da circunferência (§ 29); será    sua 

metade ou seja, 
 

  
. Será ainda       por causa de      ; assim também       por 

causa de      . E, do mesmo modo se demonstrara que todas as outras partes da 

circunferência são décimo segundo parte. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações ii: 

 

b) Elabore uma justificativa para a subdivisão de doze partes presente na atual 

construção, observando a demonstração dada por Mascheroni para tal construção. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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c) Na construção podemos destacar alguma outra divisão em partes iguais da 

circunferência de centro A? Caso sim, quais são os pontos desta outra divisão? Caso 

não, por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4: Divisão de uma circunferência em cinco partes iguais. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Mascheroni em sua obra não apresenta todas as divisões possíveis de 

frações unitárias de arcos de circunferência, ao final desta atividade poderemos identificar 

alguns arcos que nos possibilitam realizar divisões da circunferência em outras partes iguais 

diferentes da que são indicadas na obra. 

 

Objetivo da atividade: Dividir uma dada circunferência em cinco partes iguais. 

 

Procedimentos: 

 

Para realização desta atividade tomaremos a construção da divisão da circunferência em doze 

partes iguais. (ver arquivo anterior). 

 

1. Usando a ferramenta, Exibir Objeto, esconda as circunferências que foram construídas 

para executar a divisão em doze partes iguais. (Sugestão: utilize a janela de álgebra ou o 

botão direito do mouse) 

2. Com o terceiro compasso de medida Aa, (cor vermelha) construa duas circunferências 

centrando-as nos pontos N e O. 

3. Marque o ponto de interseção inferior entre as duas novas circunferências que está 

interno a circunferência de centro A. Nomeie este ponto de interseção com a letra b. 

4. Com a ferramenta, Compasso, construa uma nova circunferência de raio Bb, que 

representará nosso quarto compasso (cor verde). Centre esta circunferência no ponto B. 
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5. Marque os pontos de interseção, superior e inferior, entre a nova circunferência e a 

circunferência de centro A. Nomeie os de interseção, superior e inferior, com as letras Q e 

q, respectivamente. 

6. Com o quarto compasso de medida Bb, (cor verde) construa uma nova circunferência e 

centre-a no ponto Q. 

7. Marque a interseção (que está a esquerda, pois é a que não está marcada), entre a nova 

circunferência e a circunferência de centro A. Nomeie a interseção com a letra S. 

8. Com o quarto compasso de medida Bb, (cor verde) construa uma circunferência e centre-

a em S. 

9. Marque a interseção inferior entre a nova circunferência e a circunferência de centro A. 

Nomeie o ponto de interseção com a letra s. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Notemos que a circunferência de centro A encontra-se dividida em cinco partes iguais 

nos pontos B, Q, S, s e q. De que maneira podemos verificar através do GeoGebra, a 

veracidade desta construção? Justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Que outras divisões da circunferência podem ser deduzidas com os pontos encontrados 

até esta construção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 5: Divisão de uma circunferência em dez partes iguais. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Objetivo da atividade: Dividir uma dada circunferência em dez partes iguais. 
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Procedimentos: 

 

1. Usando a ferramenta, Exibir Objeto, esconda as circunferências que foram construídas 

para executar a divisão em cinco partes iguais. (Sugestão utilize a janela de álgebra ou o 

botão direito do mouse) 

2. Com a ferramenta, Compasso, construa uma nova circunferência com o raio Ab, o qual 

será nosso quinto compasso (cor amarela). Centre esta circunferência no ponto B. 

3. Marque os pontos de interseção superior e inferior entre a nova circunferência e a 

circunferência de centro A. Nomeie os pontos de interseção P e p, respectivamente. 

4. Com o quinto Compasso, de medida Ab, (cor amarela) construa uma circunferência e 

centre-a em S. 

5. Marque o ponto de interseção superior entre a nova circunferência e a circunferência de 

centro A. Nomeie o ponto de interseção com a letra T. 

6. Com o quinto Compasso, de medida Ab, (cor amarela) construa uma circunferência e 

centre-a em s. 

7. Marque a interseção inferior entre a nova circunferência e a circunferência de centro A. 

Nomeie o ponto de interseção com a letra t. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Notemos que a circunferência de centro A encontra-se dividida em dez partes iguais 

nos pontos B, P, Q, T, S, E, s, t, q e p. De que maneira podemos verificar através do 

GeoGebra, a veracidade desta construção? Justifique? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Recorte Histórico: 

Problema: Dividir a circunferência em dez partes iguais. 

Solução: Dadas as mesmas condições, como no problema anterior (§ 40), seja feito para 

     , teremos      , arcos iguais a uma décima parte da circunferência (fig. 12).  
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Imagem 17 – fig. 12 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 266) 

 

Demonstração. Veja proposição 10 livro do XIII de Euclides.  

“Caso um pentágono equilátero seja inscrito em um círculo, o lado do pentágono serve para 

produzir tanto o do hexágono quanto o do decágono, dos inscritos no mesmo círculo.” 

(EUCLIDES, 2009, p. 572) 

 

b) Use o trecho histórico e com base na demonstração de Mascheroni, elabore uma 

demonstração algébrica que garanta que tais pontos encontrados em nossa construção 

deixam a circunferência dividida em 10 partes iguais. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 6: Divisão de um arco qualquer BC ao meio. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso, Arco Circular e 

Interseção de Dois Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Mascheroni apresenta em sua obra essa construção como sendo o último 

problema do segundo livro, porém mesmo sem que em sua construção devamos partir de 

algum elemento que foi obtido nas construções anteriores, a resolução desse problema exige 

certo grau de maturidade em conhecimentos na Geometria do Compasso.  
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Ao explicar o processo de resolução do problema, Mascheroni chama a atenção para 

dois fatores que podem aumentar o grau de complexidade, são os seguintes: se o arco que 

tenhamos a divide for muito pequeno, então poderemos acrescentar nas extremidades arcos 

iguais, de modo que ao encontrarmos o ponto que dividi o novo arco ao meio estaremos 

também dividindo o arco inicial ao meio. A segunda situação seria quando o arco fosse muito 

grande de modo a inviabilizar a realização da construção, neste caso, Mascheroni recomenda 

que subtraiamos nos extremos do arco, arcos de mesma medida, reduzindo assim o problema 

a uma situação que tenhamos habilidade para resolver. 

 

Objetivo da atividade: Dividir um arco em duas partes iguais. 

 

Procedimentos: 

 

1. Construa uma circunferência com raio AB, centre-a em A. 

2. Sobre a circunferência construída marque um ponto C no semicírculo superior. 

OBS: mova o ponto C e verifique se ele esta preso a circunferência caso sim passe para o 

próximo passo se não exclua o ponto e refaça o passo anterior. 

3. Na barra de ferramentas no 6º ícone, selecione a ferramenta Arco Circular . Em 

seguida na Barra de Estilo mude a cor para amarelo e aumente a espessura, então 

construa o arco ABC. Para isso, clique nos pontos A, B e C, nesta sequência.  

4. Construa uma circunferência com raio BC e centro em A. (Observação: Mude a cor desta 

circunferência para azul). 

5. Construa duas circunferências com raio AB centrando-as em B e C. (caso não esteja com 

a cor preta configure-as com esta cor). 

6. Marque a interseção inferior entre a circunferência de centro B, com a circunferência 

azul. (nomeado com a letra D) 

7. Marque a interseção inferior entre a circunferência de centro C, com a circunferência 

azul. (nomeado com a letra E) 

8. Construa duas circunferências de raio CD centrando-as em D e E. (Observação: Mude a 

cor destas circunferências para verde) 

9. Marque a interseção superior entre as novas circunferências (verde). (nomeado com a 

letra F). 
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10. Construa duas circunferências com raio AF, centrando-as em D e E. (Observação: Mude a 

cor destas circunferências para rosa) 

11. Marque as interseções entre as duas novas circunferências. Uma das interseções dividirá 

o arco ao meio. 

 

Recorte Histórico: 

Problema: Dividir qualquer arco    em duas partes iguais em   (Fig. 13). 

Solução: Com o raio   , com o qual foi descrito o arco   , que devemos dividir, e com os 

centros de   e  , que são os dois pontos extremos do arco, descrevemos os arcos   ,   . 

Seja feito          (§ 10). Em seguida, com os centros D e  , e com o raio       

Descrevem-se dois arcos, que se cortam em  . Agora, com o raio   , e com os mesmos 

centros   e   descrevamos os outros dois arcos, que cortam em  . Teremos o ponto   na 

circunferência, e o arco será      .  

 

Imagem 18 – fig. 13 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 266) 

 

Demonstração: Sendo iguais os lados, respectivamente, nos três triângulos    ,    ,    ; 

teremos o ângulo         (8, liv. 1). Em seguida    paralela a    (28, liv. 1), em 

seguida      será um paralelogramo (33, liv. 1). Da mesma maneira prova-se, que      é 

um paralelogramo. Tendo em seguida no paralelogramo      a diagonal    igual aos lados 

opostos   ,   . Assim, o quadrado da diagonal    será igual à soma do quadrado da outra 

diagonal    e dos dois quadrados dos dois lados   ,    (§ 25); ou seja, será       

            . Sendo em seguida a reta    paralela aos dois   ,   ; os pontos  ,  ,   

estarão na mesma reta. Além de ter os triângulos    ,     todos os lados iguais, os ângulos 

   ,     serão iguais (8, liv. 1), e portanto ambos retos (13, liv. 1). Será portanto       

           ; mas            . Portanto                         ; e 

retirando       teremos                  . Mas            . Portanto       
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           . Mas como os triângulos    ,     tem os lados iguais, os ângulos    , 

    serão iguais, e retos (8 e 13, liv. 1). Portanto                  . Portanto 

     ; e daí o ponto   está na circunferência. Em seguida, removendo dos ângulos retos 

   ,     os ângulos iguais    ,    ; os ângulos    ,     restante permanecem iguais. 

Assim, o arco    é dividido igualmente em dois em   (33, liv. 6).  

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) O autor afirma que os segmentos DC e EB são congruentes, o que permite dizer que a 

construção é verdadeira. Explique por que essa igualdade é verdadeira. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Que conceitos matemáticos podem ser evidenciados nesta atividade. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5 BLOCO DE ATIVIDADES III: DIVISÃO E MULTIPLICAÇÃO DE UM 

SEGMENTO EM LINHA RETA 

 

No terceiro livro são apresentados os problemas e as soluções para divisão e 

multiplicação de segmentos de reta, apenas com o auxílio do compasso. Na resolução dos 

problemas deste livro torna-se maior o uso de proposições presentes em Os Elementos de 

Euclides, as quais são citadas pelo autor durante as demonstrações das soluções. 

Por exemplo, vejamos a solução e demonstração do seguinte problema: 

Problema: Dividir em três partis iguais o segmento   . 

Solução: Ao    são adicionados nesta reta aqui em ambos os lados, as duas distâncias 

  ,    iguais a    (§ 64) (fig. 20). Com os centros   e  , e com raio    descreva dois arcos 

indefinidos    ,    . Tome os mesmos centros   e  , com raio    descreva dois outros 

arcos, que cortam os primeiros em Q, q, P, p. com este mesmo raio   , e com os centros 

 ,   descreva dois arcos, que são cortados em  , Com o mesmo raio, e com os centros  ,   
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descrevemos dois arcos, são cortados em  .    será dividido em três partes nos dois pontos 

   . 

 

Imagem 19 – fig. 20 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 267) 

 

Demonstração: Os pontos     estará na reta VE (§ 13). Teremos, então, um triângulo 

isósceles     semelhante ao isósceles    , com um ângulo comum, em   (5 e 32, liv. I, 4, 

liv. VI). Portanto               (17, liv. VI). Substituindo nesta equação   ,    , e 

para   ,    , que será         ; e em seguida     
 

 
  . Da mesma se demonstrar, 

que até    é um terço de    e, portanto,    também. 

Notemos que na demonstração deste problema quatro proposições do livro quatro de 

Os Elementos de Euclides. 

Neste livro da obra são expostos seis problemas, os seguintes: Duplicar um segmento 

  ; Triplicar, quadruplicar etc. Um segmento   ; Dividir em duas partes iguais um 

segmento   , ou seja, encontrar o ponto  , que está na reta    a sua metade; Continuando a 

subdividir em duas partes iguais com construções simples, a    em  ;    em  ; etc. Ao 

infinito; Dividir em três partis iguais o segmento   ; Dividir um segmento    em um 

número qualquer de partes iguais; os quais são referentes à temática, destes estaremos 

resolvendo quatro, que abordam as situações e os casos gerais das divisões e multiplicações 

de segmento de reta. 

Envolta deste contexto, este bloco é formado por quatro atividades. 

 

Os objetivos deste bloco de atividades:  

Mostrar ao aluno que apenas com o compasso é possível determinar segmentos de reta que 

são múltiplos ou submúltiplos de um segmento dado.  
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Atividade 1: Triplicar e quadruplicar um segmento AB sob uma reta. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Antes de resolver o problema de triplicar e quadruplicar Mascheroni 

resolve um caso mais simples, que é a duplicação do segmento. Vale ressaltar ainda que, na 

resolução desta construção Mascheroni faz uso de argumentos simples que são retirados de Os 

Elementos de Euclides, para que tenhamos a garantia de que os novos segmentos encontrados 

estão em uma linha reta. Levando em consideração estes aspectos, a presente atividade foi 

elaborada. 

 

Objetivo da atividade: Triplicar e quadruplicar um segmento. 

 

Procedimentos: 

 

1. Esconda os eixos da janela de visualização. 

2. Marque dois pontos A e B com B a direita de A. Ligue o segmento formado por estes 

pontos. Para isto, no 3º ícone da barra de ferramentas, selecione a ferramenta Segmento, 

na barra de estilo configure a ferramenta para o segmento ficar na cor azul e pontilhado.  

3. Construa duas circunferências de raio AB, centrando-as em A e em B. 

4. Marque a interseção superior. (nomeada com a letra C). 

5. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em C. 

6. Marque a interseção, (não marcada), entre a circunferência de centro B e a circunferência 

de centro C. (nomeada com a letra D). 

7. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em D. 

8. Marque a interseção, (não marcada), entre a circunferência de centro D e a circunferência 

de centro B. (nomeada com a letra E). 

9. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em E. 

10. Marque a interseção (mais à direita), entre a circunferência de centro D e a circunferência 

de centro E. (nomeada com a letra F). 
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11. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em F. 

12. Marque a interseção (mais à direita), entre a circunferência de centro E e a circunferência 

de centro F. (nomeada com a letra G). 

13. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em G. 

14. Marque a interseção (mais à direita), entre a circunferência de centro F e a circunferência 

de centro G. (nomeada com a letra H). 

15. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em H. 

16. Marque a interseção (mais à direita), entre a circunferência de centro G e a circunferência 

de centro H. (nomeada com a letra I). 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Verifique, utilizando as ferramentas do GeoGebra, que os segmentos AG e AI são o 

triplo e o quádruplo de AB, respectivamente. E que ambos pertencem à reta 

determinada por AB (passa pelos pontos). Quais conclusões podemos retirar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Use o mover, arraste A e B verifique que se esta propriedade sempre é válida. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Recorte Histórico: 

Sol. No segmento    (fig. 1) adicionando o igual    (§ 64). Com o mesmo método adicione 

o igual    etc. Teremos o segmento      igual a    . Prosseguindo com o mesmo método 

quadruplicará etc. 
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Imagem 20 – fig. 1 da primeira edição de 1797 

 
Fonte: Dell’Omo (1797, p. 266) 

 

c) Descreva quais são os conceitos geométricos utilizados para garantir que os segmentos 

AG e AI, estão na reta determinada por AB. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Divisão ao meio de um segmento AB (ponto médio). 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Na resolução do problema desta atividade é abordada a divisão ao meio de 

um segmento   , para o qual são apresentadas cinco soluções distintas, que possuem em sua 

essência ideias bastante semelhantes. Em sua obra, Mascheroni busca expor todas as soluções 

possíveis para os problemas abordados, pois para, o autor, mais importante do que 

simplesmente resolver um problema é apresentar quais caminhos o estudante pode seguir para 

construir uma solução coerente do problema abordado. 

 

Objetivo da atividade: Encontrar o ponto médio de um segmento AB. 

 

Procedimentos: 

 

1. Esconda os eixos da janela de visualização. 
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2. Marque dois pontos A e B com B a direita de A. Ligue o segmento formado por estes 

pontos. Para isto, no 3º ícone da barra de ferramentas, selecione a ferramenta Segmento. 

Na barra de estilo, configure a ferramenta para o segmento ficar na cor azul e pontilhado.  

3. Construa duas circunferências de raio AB, centre-as em A e em B. 

4. Marque a interseção superior. (nomeada com a letra C). 

5. Construa uma circunferência de raio AB e centro em C. 

6. Marque a interseção (não marcada), entre essa circunferência e a circunferência de centro 

A, (nomeada com a letra D). 

7. Construa uma circunferência de raio AB e centro em D. 

8. Marque a interseção (não marcada) entre essa circunferência e a circunferência de centro 

A, (nomeada com a letra E). 

9. Construa uma circunferência de raio BE e centro em E, mude a cor para vermelho. 

10. Marque as interseções entre essa circunferência de centro E e a circunferência de centro 

B, renomeie os pontos de interseção com as letras P e p, para superior e inferior 

respectivamente. 

11. Construa duas circunferências de raio AB com centros em P e p, mude a cor para verde. 

12. Marque a interseção (não marcada) entre essas duas circunferências, renomeie este ponto 

com a letra M. Será M o ponto médio do segmento AB. 

 

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 

 

a) Utilizando as ferramentas do GeoGebra, de que forma é possível verificarmos se o 

ponto M encontrado é o ponto médio do segmento AB? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Use o mover, e verifique se isto vale para outros segmentos? Coso sim, justifique. 

Caso não, exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Atividade 3: Divisão sucessiva de um segmento ao meio. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: O problema gerador desta atividade consiste na divisão sucessiva do 

segmento    a partir do ponto médio, ou seja, encontrar um ponto   que seja o ponto médio 

de   , em seguida encontrar um ponto   que seja o ponto médio de    e assim 

sucessivamente. Apesar de o autor nos fornecer ferramentas suficientes para prosseguirmos 

com a divisão para determinarmos ¼, 1/8, 1/16... ele só realiza a construção para os três 

primeiros casos, afirmando que a construção pode ser continuada de forma semelhante para os 

demais. Neste problema o autor também apresenta mais de uma solução. 

 

Objetivo da atividade: Dividir sucessivamente um segmento ao meio. 

 

Procedimentos: 

 

1. Esconda os eixos da janela de visualização. 

2. Marque dois pontos A e B com B a direita de A. Ligue o segmento formado por estes 

pontos. Para isto, no 3º ícone da barra de ferramentas, selecione a ferramenta Segmento, 

na barra de estilo configure a ferramenta para o segmento ficar na cor azul e pontilhado.  

3. Construa duas circunferências de raio AB, centre-as em A e em B. Mude a cor da 

circunferência de centro B (cor amarelo) 

4. Marque a interseção superior dessas duas circunferências, (nomeada com a letra C).  

5. Construa uma circunferência de raio AB e centro em C. 

6. Marque a interseção (não marcada) entre essa circunferência e a circunferência de centro 

A, (nomeada com a letra D). 

7. Construa uma circunferência de raio AB e centro em D. 

8. Marque a interseção (não marcada) entre essa circunferência e a circunferência de centro 

A, (nomeada com a letra E). 

9. Construa uma circunferência de raio BE e centro em E, mude a cor para vermelho. 
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10. Marque as interseções entre essa circunferência de centro E e a circunferência de centro 

B, renomeie os pontos de interseção com as letras P e p, para superior e inferior 

respectivamente. 

11.  Construa uma circunferência de raio AB com centro em p. 

12. Marque a interseção (não marcada) entre essa circunferência e a circunferência de centro 

B, (nomeada com a letra F). 

13. Construa uma circunferência de raio AB e centro em F. 

14. Marque a interseção entre essa circunferência e a circunferência de centro B, (nomeada 

com a letra F). 

15. Construa uma circunferência de raio AB e centro G. 

16. Marque a interseção entre essa circunferência e a circunferência de centro B, renomeie 

com a letra m. 

17. Construa uma circunferência de raio Pm e centro B, mude a cor para verde. 

18. Marque a interseção a esquerda entre essa circunferência e a circunferência de centro p, 

renomeie com a letra M. 

19. Construa uma circunferência de raio Mm e centro B, mude a cor para rosa. 

20. Marque as interseções superior e inferior entre a circunferência de centro B (rosa) e a 

circunferência de centro E (vermelha), renomeie com as letras Q e q, respectivamente. 

21. Construa duas circunferências de raio Mm e centre-as em Q e q, mude a cor das 

circunferências para marrom. 

22. Marque a interseção (não marcada) entre essas duas circunferências, renomeie com a letra 

N. 

23. Construa uma circunferência de raio AQ e centro B. 

24. Marque as interseções superior e inferior entre a circunferência de centro B (laranja) a 

circunferência de centro E (vermelha), renomeie com as letras R e r, respectivamente. 

25. Construa duas circunferências de raio AQ e centre-as em R e r, mude a cor das 

circunferências para azul. 

26. Marque a interseção entre essas circunferências, renomeie com a letra O. 

  

Tendo realizado a construção, reflita sobre as seguintes indagações: 
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a) Utilize as ferramentas do Software GeoGebra para verificar se o segmento AN 

representa ¼ do segmento AB, bem como, se o segmento AO é um 1/8 do segmento 

AB. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Use o mover e verifique para outros casos que Mascheroni faz. Descreva como. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Atividade 4: Divisão de um segmento em n partes iguais: Um caso particular com n=5. 

 

Tipo de atividade: Atividade individual 

 

Conhecimentos prévios: Saber manusear as ferramentas, Compasso e Interseção de Dois 

Objetos, do Software GeoGebra. 

 

Nota informativa: Ao abordar o problema desta atividade o autor afirma que ao realizarmos 

uma ou duas construções, estas nos possibilitarão deduzirmos a regra geral. Os dois casos da 

divisão de um segmento em partes iguais que são apresentados por Mascheroni, são a divisão 

em cinco e sete partes iguais. Almeja-se ver, ao realizarmos a construção aqui proposta, que a 

dedução do caso geral é realmente evidente. 

 

Objetivo da atividade: Dividir um segmento AB em cinco partes iguais. 
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Imagem 21 – Construção da divisão do segmento e cinco partes iguais 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com base na construção fornecida no arquivo, investigue. 

a) Ao usar o Mover as propriedades da construção são alteradas sim ou não justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) De que forma podemos generalizar os procedimentos desta construção para obtermos 

outra divisão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Desafio:  

Agora tente você: siga os passos para verificar se obtém a construção dada! 

 

Procedimentos: 

 

1. Esconda os eixos da janela de visualização. 

2. Marque dois pontos A e B com B a esquerda de A. Ligue o segmento formado por estes 

pontos. Para isto, no 3º ícone da barra de ferramentas, selecione a ferramenta Segmento, 

na barra de estilo configure a ferramenta para o segmento ficar na cor azul e pontilhado.  

3. Construa duas circunferências de raio AB, centrando-as em A e em B. 

4. Marque a interseção superior entre as circunferências de centro A e B. Nomeada com a 

letra C. 

5. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em C. 
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6. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro C e a circunferência de 

centro A. Nomeada com a letra D. 

7. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em D. 

8. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro D e a circunferência de 

centro A. Nomeada com a letra E. 

9. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em E. 

10. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro D e a circunferência de 

centro E. Nomeada com a letra F. 

11. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em F. 

12. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro E e a circunferência de 

centro F. Nomeada com a letra G. 

13. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em G. 

14. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro F e a circunferência de 

centro G. Nomeada com a letra H. 

15. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em H. 

16. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro G e a circunferência de 

centro H. Nomeada com a letra I. 

17. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em I. 

18. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro H e a circunferência de 

centro I. Nomeada com a letra J. 

19. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em J. 

20. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro I e a circunferência de 

centro J. Nomeada com a letra K. 

21. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em K. 

22. Construa uma circunferência de raio BK, centre-a em K, mude a cor para vermelho. 

23. Marque a interseção superior entre a circunferência de centro K (vermelha) e a 

circunferência de centro B. Nomeada com a letra L. 

24. Construa uma circunferência de raio BK, centre-a em B, mude a cor para vermelho. 

25. Marque a interseção superior entre a circunferência de centro B (vermelha) e a 

circunferência de centro K. Nomeada com a letra M. 

26. Construa uma circunferência de raio AB, centre-a em L, mude a cor para rosa. 

27. Construa uma circunferência de raio LM, centre-a em K, mude a cor para amarelo. 

28. Marque a interseção inferior entre a circunferência de centro L (rosa) e a circunferência 

de centro K (amarela). Nomeada com a letra N. 
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29. Construa duas circunferências de raio BN, centrando-as em B e em N, mude a cor da 

ferramenta Compasso para verde. 

30. Marque a interseção superior entre a circunferência de centro B (verde) e a circunferência 

de centro N (verde). Nomeada com a letra O. 

31. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em O, cor verde. 

32. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro N e a circunferência de 

centro O. Nomeada com a letra P. 

33. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em P, cor verde. 

34. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro P e a circunferência de 

centro N. Nomeada com a letra Q. 

35. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em Q, cor verde. 

36. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro Q e a circunferência de 

centro P. Nomeada com a letra R. 

37. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em R, cor verde. 

38. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro R e a circunferência de 

centro Q. Nomeada com a letra S. 

39. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em S, cor verde. 

40. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro R e a circunferência de 

centro S. Nomeada com a letra T. 

41. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em T, cor verde. 

42. Marque a interseção à direita entre a circunferência de centro T e a circunferência de 

centro S. Nomeada com a letra U. 

43. Construa uma circunferência de raio BN, centre-a em U, cor verde.  
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