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Nossa intenção neste trabalho é contribuir com a melhoria do ensino de 

Geometria. O interesse pelo ensino dessa área da Matemática é antigo, e é ele 

que nos levou a participar de um curso de formação continuada para 

professores. Nesse curso pudemos perceber dificuldades que alguns dos 

professores participantes demonstravam quando as atividades envolviam 

construções geométricas. O interessante é que durante nossa trajetória 

profissional, já havíamos percebido que as construções geométricas causavam 

também dificuldades aos nossos alunos. 

No Mestrado nos reportamos a essa experiência de formação 

continuada de professores e elegemos como tema de pesquisa as construções 

geométricas, em particular os quadriláteros. E definimos como público alvo os 

professores do Ensino Fundamental que atuam na Rede Pública Estadual de 

Ensino. Estabelecemos então como objetivo da pesquisa a contribuição com a 

formação de professores assim como com a prática profissional dos mesmos.  

A proposta é de construir atividades com construções geométricas de 
quadriláteros que levem em conta as dificuldades referidas.  

A elaboração das atividades se fundamenta nas teorias de Duval (2003), 

sobre os registros de representação semiótica, de Brousseau (1986), sobre a 

Teoria das Situações Didáticas. O estudo de Imbernon (2010) nos referencia 

sobre a formação de professores, um dos aspectos pretendidos. 

As construções geométricas continuam até hoje a ter grande importância 

na compreensão da Matemática Elementar. Os problemas utilizando de 

construções geométricas desafiam o raciocínio e exigem sólido conhecimento 

de teoremas e propriedades da Geometria. 

Por uma construção geométrica devemos entender um 
problema do seguinte tipo: a partir de elementos dados 
ou prontamente construídos (pontos, retas, círculos, 
ângulos). (BREIDENBACH & SUSS, 1983, p.198-
237apud, ARAUJO, p.18) 

  



As construções geométricas possibilitaram questionamentos entre os 
matemáticos tais como: Que construções são possíveis quando se utiliza 
apenas a régua e compasso? E que construções são possíveis se 
acrescentamos à régua e compasso o transferidor? 

No ensino o uso dos instrumentos é indicado para resolução de 
problemas de construções geométricas. Em livro didático encontramos 
indicações para o uso do transferidor na construção do paralelogramo para 
medir ângulo, conforme Figura 2. (BARROSO, 2006, p.10).  

Vemos que os professores, sujeitos da pesquisa, utilizam na resolução 

das situações propostas preferencialmente a régua como recurso de 

construção geométrica do retângulo.  Essas construções com régua e 

compasso deveriam ser acompanhadas de justificativas apoiando-se nas 

diferentes propriedades de um retângulo. Mas de modo geral, as construções 

nem sempre foram acompanhadas de justificativas. A quase ausência de 

justificativas demonstra as dificuldades com a argumentação e a 

demonstração, assim como com a linguagem natural. A construção com a 

ferramenta compasso foi usada muito precariamente. Algumas dificuldades 

marcantes estão relacionadas ao uso do compasso, talvez por falta de 

experiência no uso dessa ferramenta. 

Segundo Putnoki (apud ZUIN,2002, p.15), autor de coleções de livros 

didáticos de Desenho Geométrico para o ensino fundamental e médio, 

considera de fundamental importância o ensino das construções geométricas 

com as devidas pontes com a teoria que as fundamenta. 

Uma discussão sobre este tipo de atividades pode promover aos 

professores (e aos seus alunos) condições de refletirem sobre seus 

conhecimentos e sua prática em sala de aula. Esperamos que esta proposta 

contribua de forma significativa para a formação de professores e suas práticas 

de sala de aula.  

 

PRODUTO FINAL: Sugestão de material para encontros de formação 
continuada de Matemática com professores do Ensino Fundamental II, e para 
sala de aula. 

Atividade 1: Construir um paralelogramo, dados três vértices. 



Dados três pontos do plano, A, B e C não alinhados. Construa o ponto D tal 
que ABCD seja um paralelogramo. Justifique sua construção. 

Análise da atividade: 

O objetivo é construir, usando régua e compasso, quadriláteros que conservam 
suas propriedades. Obtêm-se essas figuras, em geral, a partir de três pontos 
livres, A, B, e C.  

Podemos proceder de três formas para construir o paralelogramo ABCD, o 
ponto D sendo o vértice procurado. 

a. Usando a translação de vetor 
→

BA , por exemplo: 

 

Como 
→→

= CDBA , então o quadrilátero 
ABCD é um paralelogramo. 

b. Usando o paralelismo dos 
lados opostos  

Sendo os pontos A, B e C dados, 
4construímos a reta r paralela à 

reta 
↔

AB  passando por C, e a reta s 

paralela à reta 
↔

BC  e passando por 
B. As retas r e t interceptam-se no 
ponto D procurado.  

 
c. Usando a propriedade das 

diagonais de um paralelogramo 
Construímos a diagonal AC e seu 
ponto médio O. O ponto D procurado 
é o simétrico de B em relação ao 
ponto O. Como as diagonais 

BD  e  AC do quadrilátero ABCD têm 
mesmo ponto médio, então, ABCD é 
um paralelogramo. 

 

 

Atividade 2: Construir um paralelogramo ABCD, dadas as medidas de dois 
lados consecutivos e de uma diagonal  
 



Análise da atividade 

 Com compasso e régua  

Sejam m1 e m2 as medidas respectivas dos 

lados AB e AD. Constroem-se as 

circunferências de centro D e raio m1, e de 

centro B e raio m2. C é o ponto de 

intersecção dessas duas circunferências. 

ABCD é o paralelogramo procurado 

 

b.  Construção usando a 
simetria central  

Constrói-se o ponto médio O da 
diagonal BD , o ponto C, simétrico 
de A em relação ao ponto O.  

ABCD é um paralelogramo, os 

lados BC  e  AD são paralelos e 

congruentes (pois, BC  e  AD  são 
simétricos em relação ao ponto O.) 

 

Atividade 3: construir um losango, dada a medida do  lado 

Descreva um procedimento que permita construir um losango, dada a medida 
do lado AB . Faça a construção e justifique seu procedimento.  

Análise da situação 

a. Desenhamos o segmento 
AB . Construímos a 
circunferência de centro B 
e raio AB, a circunferência 
de centro A e raio AB. 
Qualquer um dos pontos de 
interseção dessa 
circunferência é o ponto D 
procurado. Para construir o 
ponto C, basta construir o 
simétrico de A em relação à 

reta 
↔

BD .    



b. Podemos proceder 
também da seguinte 
forma: 

Criamos o segmento AB  e 
depois, construímos a 
circunferência de centro B e 
raio AB. Escolhemos um 
ponto C qualquer nessa 
circunferência e traçamos o 

segmento AC . Construímos 
as circunferências de centros 
A e C, passando por B. O 
ponto D é o segundo ponto de 
intersecção dessas 
circunferências. Finalmente, 
desenhar os segmentos 

AD  e  CD . 

 

 

Atividade 4: construir um losango a partir de uma diagonal  AC . 

a) Crie dois pontos A e C. 

b)  Construa uma circunferência c de centro A e de raio a maior que AC/2.  

c) Construa uma circunferência c' de mesmo raio que c e de centro C. As 

circunferências c e c' interceptam-se nos pontos B e D. A reta 
↔

BD  é mediatriz 

do segmento AC .  

d) Construa o quadrilátero ABCD e demonstre que ABCD é um losango. 

 

Análise da atividade:  

Os pontos B e D são equidistantes de 

extremos do segmento AC , pois são 

pertencem á mediatriz desse 

segmento. Portanto, AB=BC=CD=DA 

e as diagonais são perpendiculares. 

ABCD é então um losango. 

 

 

 



 

Atividade 5: Construir um losango a partir de um lado e a direção de uma 
diagonal.  

a) Crie um segmento AB  e a semi-reta 
→

Am , suporte da diagonal AC . 

b) Construa o losango ABCD. Justifique sua construção. 

Análise da atividade:  

O vértice D é o simétrico de B 

em relação á semi-reta 
→

Am . O 
vértice C é o simétrico de b em 
relação à reta BD.  ABCD é 
losango, pois tem seus lados 
congruentes. 

 

Atividade 6 : construção de um retângulo 

a) Crie um segmento AB  
b) Construa a reta r, perpendicular a AB  passando por A. Crie um ponto D 

na reta r. 
c) Construa a reta s passando por C e paralela à reta AB. 
d) Construa a reta t passando por A e paralela à reta BC. 
e) Construa o ponto C, intersecção das retas s e t. 
f) O quadrilátero ABCD é um retângulo? Justifique sua resposta. 
 
Análise da atividade 

ABCD é paralelogramo que têm seus ângulos retos, é então um retângulo. 

 

Atividade 7: construção de um quadrado a partir de um lado AB . 

a) Crie um segmento AB . 



b) Construa a reta m perpendicular ao segmento AB  e passando por B. 

c) Construa a circunferência c de centro B e passando por A. Nomeie de D, uma 

das intersecções de m e c. 

d) Construa as retas s e t passando por A e C, respectivamente perpendiculares 

aos segmentos AB e m. Nomeie de C a intersecção de s e t. 

e) ABDC é um quadrado de lado AB ? Justifique.  

 

Análise da atividade:  

ABDC é um retângulo que tem seus lados consecutivos congruentes, é, então, um 

quadrado. 

 

 

 

 

Atividade 8: Construção de um quadrado a partir de um lado e da 

circunferência circunscrita 

Descreva um procedimento que permita construir um quadrado, dados um lado 

AB  e a circunscrita a esse quadrado. Justifique sua construção. 

 Análise da atividade 

Método de construção 1: 



Criamos um segmento AB  e construímos a mediatriz 

m de AB . A circunferência de diâmetro AB intercepta 

m no ponto O, que é centro da circunferência 

circunscrita ao quadrado.  Para achar os dois outros 

vértices, procede-se como segue: Pelo ponto A, 

construímos a reta r, perpendicular ao segmento AB . 

Nomeamos de D, o ponto de intersecção da reta r e a 

circunferência circunscrita ao quadrado. Pelo ponto 

B, construímos a reta s, perpendicular ao AB . 

Nomeamos de C, o ponto de intersecção da reta s e 

a circunferência circunscrita ao quadrado.  

 

O quadrilátero ABCD é 
quadrado procurado, 
pois, o ponto O está 
igual distância dos 
pontos A, B, C e D, e 
tem um ângulo reto. 

Método de construção 2: 

Usando régua e compasso, construímos a circunferência de centro A e 

passando por B, a circunferência de centro B, passando por A. A reta que 

passa pelas intersecções das duas circunferências é a mediatriz do segmento 

AB . O centro do quadrado é um dos pontos de intersecção da mediatriz e da 

circunferência de diâmetro AB .  A circunferência (c) de centro O, passando por 

A, é a circunferência circunscrita ao quadrado. 

O vértice C é o segundo ponto de intersecção da reta 
↔

AO  e da circunferência 

circunscrita c. Igualmente, o ponto D é a intersecção da reta BO e da 

circunferência c. 

 

Atividade 9: Construção de um quadrado, dada uma diagonal 

Descreva um procedimento que permita construir um quadrado, dada sua 

diagonal AC . Justifique sua construção. 

Análise da atividade 



Criamos o segmento AC e construímos seu 

ponto médio O. A mediatriz d de AC  

intercepta a circunferência c de diâmetro 

AC  em B e D. os pontos B e D são a igual 

distância de A e C, portanto 

AB=BC=CD=DA. O triângulo ABC é 

retângulo, pois inscrito em uma 

semicircunferência. Portanto, ABCD é um 

quadrado, pois é um losango que tem um 

ângulo reto.  

Atividade 10: Construir um paralelogramo cujos dois vértices pertencem a 
duas retas 
Consideram-se dois pontos A 

e B e duas retas d e d1 

concorrentes e diferentes da 

reta AB. Existe um ponto C 

sobre d1 e um ponto D sobre 

d tal que o quadrilátero ABCD 

seja um paralelogramo? 

Justifique. 

 

 

 

Análise da atividade 

Construímos a imagem d´ da reta d 

pela translação de vetor 
→

AB . As 

retas d e d´interceptam-se no ponto 
C. Depois construímos a imagem d2 
da reta d1 pela translação de vetor 
→

BA . As retas d2 e d interceptam-se 

no ponto D. Como 
→

CD =
→

BA : o 

paralelogramo ABCD é a solução do 
problema. 

 

 

 


