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RESUMO 

 

Kamila Gonçalves Celestino. História da Matemática em Atividades de Geometria: uma 

proposta para a formação inicial de professores. 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo investigar quais características da História da 

Matemática se evidenciam durante uma experiência com atividades de Geometria na formação 

inicial de professores. A experiência foi realizada com acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) localizada na cidade 

de Guarapuava – PR. Foram desenvolvidas três atividades sobre os temas: quadratura do 

círculo, altura da pirâmide de Quéops e razão áurea, que permitiram mostrar aos acadêmicos 

formas de trabalhar conteúdos como equivalência de áreas de figuras planas, semelhança de 

triângulos, razão e proporção por meio da História da Matemática. Com vistas ao objetivo 

proposto, nos baseamos nas potencialidades pedagógicas da História da Matemática descritas 

por Fauvel (1991) apud Miguel et al. (2009) e Miguel e Miorim (2008). Constatamos que a 

História da Matemática se revelou como: fonte de seleção de problemas, metodologia para as 

aulas de Matemática e um elemento que favorece o pensamento crítico e o entendimento de que 

a Matemática foi construída a partir das necessidades humanas. A partir das atividades 

experimentadas foi elaborado, como produto educacional associado a este trabalho, um manual 

com roteiros das atividades, contendo todos os passos comentados para a sua aplicação, assim 

como textos e materiais de apoio para a realização das atividades. Esperamos que esta pesquisa 

e o produto educacional formulado possam contribuir com os professores do Ensino Básico que 

desejem inserir a História da Matemática em suas aulas. 

 

Palavras-Chave: História da Matemática; Geometria; Ensino de Matemática. 
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ABSTRACT 

 

Kamila Gonçalves Celestino. History of Mathematics in Activities of Geometry: a proposal for 

initial formation of teachers. 

 

 This reasearch had as its main goal to investigate which characteristics of the History of 

Mathematics are evident during an experience with Geometry activities with prospective 

teachers. The experiment was realized with students from the “Licenciatura” course of the State 

University of Center-West (UNICENTRO) located in the city of Guarapuava – PR. Three 

activities were realized with the following topics: squaring the circle, height of the Pyramid of 

Cheops and Golden ratio, which allowed us to show the students ways to work topics as 

equivalence of the áreas of planar figures, triangles similarity, ratios and proportion by means 

of the History of Mathematics. With a view to the proposed objective, we based ourselves in 

the pedagogical potentialities of the History of Mathematics descibed by Fauvel (1991) apud 

Miguel et al. (2009) and Miguel and Miorim (2008). We found that the History of Mathematics 

revealed itself as: source of selection of problems, methodology for the classes in Mathematics 

and an element that favors the critical thinking and the understanding that the Mathematics was 

built from the human needs. It was elaborated from the experimented activities, as an 

educational product associated to this work, a manual with a scheduleof activities, containing 

all the commented steps for its application, as well as texts and support materials for the 

realization of the activities. We hope that this reasearch and the educational product which was 

formulated can contribute with teachers of the basic levels that wish to insert the History of 

Mathematics in their classes. 

 

 

 

Keywords: History of Mathematics; Geometry; Treaching of Mathematics.
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela pesquisa na área de História Matemática (HM) surgiu em 2009 durante 

o 3º ano da graduação desta autora no curso de Licenciatura em Matemática. Nesse ano cursava 

a disciplina de HM e tive a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica 

desenvolvendo uma pesquisa na área. No ano de 2012 iniciei a carreira docente como professora 

colaboradora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do Centro – Oeste 

(UNICENTRO) e dei continuidade às pesquisas em HM. Quatro anos mais tarde, em 2016, 

assumi a disciplina de HM no curso de Licenciatura em Matemática e trabalho com ela até hoje. 

A ementa da disciplina de HM continuava a mesma que eu havia cursado em minha 

graduação e tratava do desenvolvimento da Matemática desde as civilizações antigas até a 

atualidade. Porém, sempre senti falta de algo que direcionasse a HM para o ensino de 

Matemática, afinal trata-se de um curso de Licenciatura. Por isso, comecei a complementar os 

conteúdos da ementa com textos, artigos e atividades que permitissem aos estudantes terem 

contato com formas de levar a HM para as aulas de Matemática do Ensino Básico. 

Foi a partir desta experiência com a disciplina da graduação que surgiu a preocupação 

de mostrar aos acadêmicos que a HM não é apenas uma disciplina isolada no currículo, mas 

também um recurso didático que pode ser usado nas aulas de Matemática, motivando assim a 

escolha do tema desta pesquisa. 

Com o início deste estudo, pudemos perceber que a HM tem se configurado como um 

tema de interesse para pesquisa no campo do Ensino de Matemática, o que é comprovado pelas 

diversas fontes e publicações já acessíveis. Nas últimas cinco décadas observa-se um crescente 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas à História das Ciências e, em particular, à HM 

(CHAQUIAM, 2015).  

Para Chaquiam (2015), a HM é um elemento que pode melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Neste sentido, encontramos a HM citada em documentos oficiais 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná (DCE) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Os PCN (BRASIL, 1997) destacam a HM como um recurso didático para ser utilizado 

em sala de aula, que em muitas situações: 

 
...pode esclarecer ideias Matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, 

especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, contribuir para a 

constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento (BRASIL, 

1997, p.34). 

 

Por outro lado, as DCE do Estado do Paraná (PARANÁ, 2008) tratam a HM como um 
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encaminhamento metodológico, ou um: 

 
...elemento orientador na elaboração de atividades, na criação das situações-problema, 

na busca de referências para compreender melhor os conceitos matemáticos. 

Possibilita ao aluno analisar e discutir razões para aceitação de determinados fatos, 

raciocínios e procedimentos (PARANÁ, 2008, p.66). 

 

Já a BNCC, documento oficial mais recente que regulamenta quais são as aprendizagens 

essenciais a serem trabalhadas em sala de aula, apesar de não tratar das metodologias que podem 

ser utilizadas para o ensino da matemática, reforça que “é importante incluir a História da 

Matemática como recurso que pode despertar interesse e representar um contexto significativo 

para aprender e ensinar Matemática” (BRASIL, 2017, p.296). 

Notamos, no entanto, que muitos professores não usam recursos como resolução de 

problemas, modelagem matemática, mídias tecnológicas e HM nas aulas de Matemática devido, 

principalmente, à sobrecarga de trabalho e ao número reduzido de aulas para cumprir um 

programa extenso de conteúdo. Acreditamos que isso pode ser modificado inserindo 

experiências com HM e outras metodologias na formação inicial de professores. 

Outro fator que pode dificultar a presença da HM nas aulas de Matemática, segundo 

Miguel et al. (2009), é a falta de material bibliográfico com sugestões de atividades que possam 

ser utilizadas pelos professores.  

Esta carência de material vem sendo suprida nos últimos anos, o que pode ser verificado 

no banco de teses e dissertações da CAPES1. Na busca com o termo “História da Matemática” 

encontramos 331 resultados no período de 2013 a 2018 (este período foi escolhido porque os 

resumos dos trabalhos anteriores a 2013 não estão disponíveis na plataforma). Na análise desses 

trabalhos constatou-se que 158 tratam do uso da HM no ensino de Matemática e 55 propõem 

algum tipo de atividade pautada na HM. 

Também buscamos um panorama das pesquisas que tratam da HM nos anais do último 

Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) que foi realizado no ano de 2019 na 

cidade de Fortaleza – CE. Para tanto, consideramos as comunicações científicas (CC) 

apresentadas no evento. Foram publicados 111 artigos de CC, dos quais destacamos 17 que 

remetiam ao uso da HM para o ensino de Matemática e, fazendo a leitura de cada um destes, 

constatamos que 10 relatavam atividades com HM nas aulas de Matemática. 

Ainda podemos citar a Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat), 

fundada em 1999, que promove seminários e eventos sobre HM e, desde 2001, publica a Série 

História da Matemática para o Ensino, que é uma coleção de livros com temáticas do ensino 

 
1 Disponível em:  http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/. Banco de Teses e Dissertações da CAPES, 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#!/
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Fundamental, Médio e Superior abordadas a partir da HM e direcionadas para as aulas de 

Matemática. 

Nos levantamentos realizados, observou um número reduzido de abordagens em 

Geometria. Nas dissertações, apenas 11 textos versam sobre esta temática e, em linhas gerais, 

tratam de métodos para o cálculo de áreas. Já nos artigos do SNHM, encontramos 2 trabalhos 

que abordam temas de Geometria, sobre demonstrações do teorema de Pitágoras.  

 Notou-se  que os materiais para uso da HM em sala de aula estão sendo produzidos por 

pesquisadores da área, mas acreditamos que além de elaborar propostas é necessário 

proporcionar aos licenciandos em Matemática a experiência com as atividades durante sua 

graduação para que eles tenham conhecimento das formas de se inserir a HM nas aulas de 

Matemática do Ensino Básico. 

Admitimos, assim, como relevante e necessária uma abordagem que privilegie práticas 

pedagógicas com temas de Geometria na formação inicial de professores, pois são estes 

estudantes que ensinarão tal conteúdo futuramente. Entendemos ainda que a HM deve compor 

a formação inicial de professores, com proposições voltadas para a sala de aula do Ensino 

Básico.  

Diante do exposto, propomos como foco desta investigação a seguinte questão de 

pesquisa: o que se mostra sobre a História da Matemática, enquanto tendencia metodológica 

em Educação Matemática, no desenvolvimento de atividades pautadas em problemas históricos 

da Geometria na formação inicial de professores? 

Para refletirmos sobre essa questão, nosso objetivo geral foi investigar quais 

características da História da Matemática se evidenciam durante uma experiência com 

atividades de Geometria na formação inicial de professores. Listamos também alguns objetivos 

específicos: i) selecionar problemas de Geometria presentes na HM; ii) elaborar atividades, 

baseadas nos problemas de Geometria, para serem trabalhadas com acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática; iii) produzir um material didático sobre os problemas 

selecionados direcionado para professores da Educação Básica e iv) identificar quais 

características da HM se evidenciaram durante a experimentação das atividades com os 

acadêmicos. 

Pudemos alcançar nosso objetivo proporcionando aos acadêmicos a vivência com 

atividades pautadas na HM. As experiências envolveram problemas históricos sobre a 

quadratura do círculo, a medição da altura da pirâmide Quéops e a razão áurea. 

Sendo assim, admitimos um trabalho pautado na pesquisa qualitativa e interpretativa em 

Educação, em que a produção de dados leva em conta o caráter contínuo dos processos de 

ensino e de aprendizagem. Então, a preocupação principal é atribuída ao desenvolvimento das 
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ações em sala de aula e não a um resultado.  

Com esse propósito, a presente dissertação está organizada em quatro capítulos após a 

introdução. O primeiro consiste em um referencial acerca da HM na Educação Matemática. O 

segundo capítulo traz um breve histórico sobre o ensino de Geometria no Brasil, uma revisão 

de literatura sobre a HM e a Geometria na formação inicial de professores e uma introdução 

sobre cada um dos temas escolhidos para as atividades. O terceiro capítulo apresenta o percurso 

metodológico da investigação. E, finalmente, o quarto capítulo contém a descrição das 

atividades e a análise sobre a prática vivenciada. 
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CAPÍTULO I 

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Neste primeiro capítulo apresentaremos o referencial teórico que embasa o presente 

estudo expondo algumas reflexões sobre a História da Matemática (HM) presentes em 

documentos oficiais que tratam da matemática escolar e seu ensino e nas falas de autores que 

discutem acerca da Educação Matemática. 

Para iniciar os fundamentos deste trabalho, fizemos um levantamento sobre documentos 

oficiais brasileiros e autores que discutem a HM como uma metodologia para o ensino de 

Matemática. 

Quando se trata do uso didático da HM podemos citar, inicialmente, a Portaria 

Ministerial de 30 de junho de 1931 que, segundo Miguel e Miorim (2008), talvez seja a primeira 

manifestação explícita em propostas oficiais sobre o uso da HM na formação dos estudantes do 

Ensino Básico. De acordo com esta portaria, no que trata da disciplina de matemática: “com o 

intuito de aumentar o interesse do aluno, o curso será incidentalmente entremeado de ligeiras 

alusões a problemas clássicos e curiosos e aos fatos da história da matemática bem como à 

biografia dos grandes vultos desta ciência” (BRASIL, 1931, p.13). Mas aqui, percebemos que 

a HM é tratada como um elemento secundário que pode fazer aparições nas aulas apenas como 

um artifício motivador. 

Destacamos também documentos como os PCN (BRASIL, 1997), as DCE (PARANÁ, 

2008) e a BNCC (BRASIL, 2017), que tratam do currículo escolar e, no caso dos dois primeiros, 

das disposições metodológicas para o ensino dos conteúdos elencados em cada um deles. A 

saber, para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, os PCN apresentam os 

seguintes blocos de conteúdo: números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e 

tratamento da informação. As DCE trazem como conteúdos estruturantes: números e álgebra, 

grandezas e medidas, geometrias, funções e tratamento da informação. E a BNCC elege como 

unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e 

estatística. 

Os PCN tratam a HM como uma tendência metodológica e um elemento que oferece 

uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em Matemática, ao: 

 
Revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do 

presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais 

favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático (BRASIL, 1997, p.34). 

 

As DCE trazem a HM como um encaminhamento metodológico que pode promover 
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uma aprendizagem significativa, pois é importante: 

 
Entender a História da Matemática no contexto da prática escolar como componente 

necessário de um dos objetivos primordiais da disciplina, qual seja, que os estudantes 

compreendam a natureza da Matemática e sua relevância na vida da humanidade 

(PARANÁ, 2008, p.66). 

 

Em acordo com as DCE, a BNCC reforça que “é fundamental haver um contexto 

significativo para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de outras áreas do 

conhecimento e da própria História da Matemática” (BRASIL, 2017, p.297). A BNCC não trata 

de encaminhamento metodológicos, apenas cita que a HM pode ser usada nas aulas. 

Estes documentos nos trazem argumentos que possibilitam justificar a inclusão da HM 

nas aulas de Matemática do Ensino Básico, assumindo a sua potencial contribuição na formação 

do estudante proporcionando uma visão mais ampla da Matemática, percebendo que ela foi 

criada para suprir necessidades humanas e está em constante desenvolvimento. Neste trabalho, 

consideramos importante apresentar estes aspectos históricos da Matemática também na 

formação inicial de professores, como uma forma de instrumentalizar o futuro professor para 

que ele possa inserir a HM em suas aulas. 

Além disso, identificamos vários autores que versam sobre o assunto e apresentam 

diferentes aspectos e formas de abordagem da HM nas aulas, como Baroni e Nobre (1999), 

D’Ambrosio (1999), Vianna (1998, 2000), Miguel e Miorim (2008), Miguel et al. (2009), 

Berlinghoff e Gouvêa (2010) e Chaquiam (2015).  

Em consenso com os pressupostos dos PCN e das DCE de que a HM fornece uma visão 

mais humanizada dos conteúdos, ou seja, pode ajudar o estudante a se aproximar dos conteúdos 

estudados ao fazê-lo perceber que estes foram criados a partir das necessidades humanas, 

podemos destacar que: 

 
As ideias Matemáticas comparecem em toda a evolução da humanidade, definindo 

estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenvolvendo instrumentos 

para esse fim, e buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para 

a própria existência. Em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as 

ideias Matemáticas estão presentes em todas as formas de fazer e de saber 

(D’AMBROSIO, 1999, p. 97). 

 

Chaquiam (2015) também concorda com essa proposição ao afirmar que: 

 
A inserção de fatos do passado pode ser uma dinâmica bastante interessante para 

introduzir um determinado conteúdo matemático em sala de aula, tendo em vista que 

o aluno pode reconhecer a Matemática como uma criação humana que surgiu a partir 

da busca por soluções para resolver problemas do cotidiano, conhecer as 

preocupações dos vários povos em diferentes momentos e estabelecer comparações 

entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do presente (CHAQUIAM, 

2015, p.13). 
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Destacamos também, nas mesmas referências, vários argumentos favoráveis ao uso da 

HM no ambiente escolar, assim como indicações de como o professor pode inseri-la em suas 

aulas.  

No que concerne às potencialidades pedagógicas da HM, alguns autores destacam 

diferentes argumentos. Miguel e Miorim (2008), por exemplo, os apresentam em dois grupos:  

 
Argumentos de natureza epistemológica: 

 

• Fonte de seleção e constituição de sequências adequadas de tópicos de ensino; 

• Fonte de seleção de métodos adequados de ensino para diferentes tópicos da 

Matemática escolar; 

• Fonte de seleção de objetivos adequados para o ensino-aprendizagem da 

Matemática escolar; 

• Fonte de seleção de tópicos, problemas ou episódios considerados motivadores 

da aprendizagem da Matemática escolar; 

• Fonte de busca de compreensão e de significados para o ensino-aprendizagem 

da Matemática escolar na atualidade; 

• Fonte de identificação de obstáculos epistemológicos de origem 

epistemológica para se enfrentar certas dificuldades que se manifestam entre os 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar; 

• Fonte de identificação de mecanismos operatórios cognitivos de passagem a 

serem levados em consideração nos processos de investigação em Educação 

Matemática e no processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar (MIGUEL; 

MIORIM, 2008, p.61-62). 

 
Argumentos de natureza ética: 

 

• Fonte que possibilita um trabalho pedagógico no sentido de uma tomada de 

consciência da unidade da Matemática; 

• Fonte para a 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 desalienação do seu 

ensino; 

• Fonte que possibilita uma conscientização epistemológica; 

• Fonte que possibilita um trabalho pedagógico no sentido da conquista da 

autonomia intelectual; 

• Fonte que possibilita o desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma 

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

diferentes usos sociais da Matemática; 

• Fonte que possibilita uma apreciação da beleza da Matemática e da estética 

inerente a seus métodos de produção e validação do conhecimento; 

• Fonte que possibilita a promoção da inclusão social, via resgate da identidade 

cultural de grupos sociais discriminados no (ou excluídos do) contexto escolar 

(MIGUEL; MIORIM, 2008, p.62). 

 

Os mesmos autores ainda orientam que a HM pode dar apoio para atingir objetivos 

pedagógicos com os estudantes, percebendo:  

 
1) a matemática como uma criação humana; 2) as razões pelas quais as pessoas fazem 

matemática; 3) as necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de 

estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; 4) as conexões existentes entre 

matemática e filosofia, matemática e religião, matemática e lógica, etc; 5) a 

curiosidade estritamente intelectual que pode levar à generalização e extensão de 

ideias e teorias; 6) as percepções que os matemáticos têm do próprio objeto da 

matemática, as quais mudam e se desenvolvem ao longo do tempo; 7) a natureza de 
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uma estrutura, de uma axiomatização e de uma prova (MIGUEL; MIORIM, 2008, 

p.53). 

 

Para Fauvel (1999) apud Miguel et al. (2009) a importância do uso da HM no ensino de 

Matemática se justifica pois: 

 
1) A história aumenta a motivação para a aprendizagem da Matemática; 2) Humaniza 

a matemática; 3) Mostra seu desenvolvimento histórico por meio da ordenação e 

apresentação de tópicos no currículo; 4) Os alunos compreendem como os conceitos 

se desenvolveram; 5) Contribui para as mudanças de percepções dos alunos com 

relação à Matemática, e 6) Suscita oportunidades para a investigação em Matemática 

(MIGUEL et al., 2009, p.9). 

  

Para Berlinghoff e Gouvêa (2010), o uso da HM em nas aulas de Matemática pode 

ajudar os estudantes a se tornarem mais cientes das ligações existentes entre diferentes partes 

da Matemática. Esses autores apresentam algumas maneiras de inserir a História nas aulas de 

Matemática, sendo elas: 1) Contar histórias ou informações biográficas, pois chamar a atenção 

do estudante com a história pode favorecer o entendimento do conteúdo e os comentários 

biográficos os fazem lembrar que há pessoas reais por trás da matemática que é apresentada nas 

escolas; 2) Fornecer uma visão mais ampla, 

 
É muito comum que os estudantes pensem na matemática da escola como uma coleção 

arbitrária de pedaços de informação. Mas não é assim que a matemática é criada. As 

pessoas agem por uma razão, e tipicamente constroem seu trabalho sobre outros 

anteriores em uma vasta rede de colaboração entre gerações. A informação histórica 

nos permite comparar essa “grande figura” com os estudantes (BERLINGHOFF; 

GOUVÊA, 2010, p.3); 

 

3) Explicar os porquês, a HM é uma ótima saída para mostrar aos estudantes por que certas 

ideias foram desenvolvidas; 4) Fornecer contexto, afinal “a matemática é um produto cultural. 

É criada por pessoas em um momento e lugar dados e frequentemente é afetada por esse 

contexto. Saber mais sobre isso ajuda a entender como a matemática se ajusta a outras 

atividades humanas” (BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p.3); 5) Levar a um entendimento 

mais profundo, tanto estudantes quanto professores devem perceber que os próprios 

matemáticos tiveram dificuldades em entender alguns conceitos, isso ajuda o professor a ser 

mais compreensivo com as dificuldades que os estudantes possam ter e “saber como foram 

superadas essas dificuldades historicamente também pode indicar um modo de ajudar os 

estudantes a superarem tais obstáculos” (BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p.3); 6) 

Proporcionar atividades escolares que podem ser simples como pesquisar a vida de um 

matemático ou mais elaboradas como reconstruir o caminho histórico de alguma descoberta.  

Percebemos que tais estudiosos consideram a HM como um recurso que pode ser o 

alicerce para o encaminhamento de diversas atividades escolares. Há também uma 

convergência sobre os posicionamentos desses autores em associar a importância da HM com 
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a motivação do estudante, pois o entendimento da matemática como uma criação originada 

pelas necessidades humanas possibilita uma aproximação com o conteúdo, compreendendo a 

sua inserção em um determinado contexto. 

No entanto, contestando o potencial motivador relacionado à HM, Miguel e Miorim 

(2008) dizem que é um ponto de vista ingênuo atribuir à história “um poder quase mágico de 

modificar a atitude do aluno em relação à Matemática” (p.16).  

 
Devemos tomar o cuidado de não reduzir a história da matemática a dados biográficos 

ou uma coleção de curiosidades e anedotas sobre matemáticos. Tampouco a história 

da matemática pode ser considerada um repositório de informações fixas, como se 

fosse um conjunto de ideias ultrapassadas e antigas (SAITO, 2015, p.20). 

  

Neste sentido, Baroni e Nobre (1999) e Vianna (2000) defendem que o uso da HM nas 

aulas não seja apenas como um instrumento metodológico motivador e informativo. Na 

concepção desses autores a utilização desta metodologia pode ir muito além disso. A amplitude 

da HM extrapola o campo da motivação e engloba elementos cujas naturezas estão voltadas a 

uma interligação entre o conteúdo e sua atividade educacional (BARONI; NOBRE, 1999).  

Vianna (2000) é a favor do uso didático da HM como uma tendência metodológica em 

Educação Matemática e interligada com as demais. 

 
A história da matemática pode ser uma fonte relevante de problemas para serem 

trabalhados na resolução de problemas, o estudo da solução dada aos problemas reais 

que foram enfrentados em épocas diversas pode fornecer contribuições relevantes 

para o desenvolvimento de técnicas de modelagem e para o aprimoramento de 

modelos já elaborados, o conhecimento da história da matemática dos diversos povos 

entrelaça-se inevitavelmente com os trabalhos de Etnomatemática [...] (VIANNA, 

2000, p.17-18). 

 

Chaquiam concorda com a ligação entre a HM e outras metodologias de ensino: 

 
A história da matemática, combinada com outros recursos didáticos e metodológicos, 

pode contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática, emerge 

como uma possibilidade de buscar uma nova forma de ver e entender a Matemática, 

tornando-a mais contextualizada, mais integrada com as outras disciplinas, mais 

agradável, mais criativa e mais humanizada (CHAQUIAM, 2015, p.13). 

 

Neste sentido, procuramos inserir a HM em nossa prática em todo o desenvolvimento 

das atividades, buscando problemas, soluções e definições relacionadas aos temas na HM, e 

não apenas como introdução ao tema ou notas biográficas.  

Alguns dos autores deste referencial também apresentam argumentos que questionam 

as potencialidades pedagógicas da HM, Miguel e Miorim (2008), por exemplo, consideram 

como elementos questionadores das potencialidades pedagógicas da HM a ausência de 

literatura adequada, a natureza imprópria da literatura disponível, a história como um fator 

complicador e a ausência do sentido de progresso histórico. 
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Em Vianna (1998) encontramos uma síntese das objeções de alguns autores ao uso da 

HM para ensinar Matemática: 

 
1) O passado da matemática não é significativo para a compreensão da matemática 

atual; 2) Não há literatura disponível para uso dos professores de Primeiro e Segundo 

Graus; 3) Os poucos textos existentes destacam os resultados mas nada revelam sobre 

a forma como se chegou a esses resultados; 4) O caminho histórico é mais árduo para 

os estudantes que o caminho lógico e 5) O tempo dispendido no estudo da História da 

Matemática deveria ser utilizado para aprender mais matemática (VIANNA, 1998, 

p.3-4). 

 

Já para Miguel et al. (2009), algumas das dificuldades que surgem na implementação 

da HM no ensino de Matemática são: 

 
1) o despreparo dos professores que não tiveram tanto em sua formação inicial quanto 

na continuada, oportunidades de estudo da História da Matemática e de análise das 

possibilidades de inserção desta história em suas práticas pedagógicas; 2) a falta de 

tempo do professor da Escola Básica para elaborar, testar e avaliar atividades 

pedagógicas que utilizem a História da Matemática para a construção de conceitos 

matemáticos; 3) a ineficácia dos dados históricos inseridos em livros didáticos que, 

em sua maioria, restringem-se a citações de datas e nomes, sem qualquer indicação 

para o professor de como a história poderia ser utilizada na construção de conceitos 

matemáticos por parte de seus alunos; 4) a grande quantidade de dados históricos 

incorretos existentes tanto em livros didáticos quanto paradidáticos que usam a 

história como mero instrumento ilustrativo, e 5) a quase inexistência de material 

bibliográfico com sugestões de atividades que possam ser utilizadas pelos professores 

em sala de aula (MIGUEL et al., 2009, p.10). 

 

Assim, percebemos a necessidade de trabalhos que visem suprir essa falta de material 

adequado para ser usado nas aulas de Matemática e de propostas formativas para os professores, 

sendo estes elementos caracterizados como dificultadores da inserção da HM no ensino de 

Matemática. 

No que diz respeito a presença da HM na formação inicial de professores, pudemos 

identificar esta preocupação nos PCN quando indicam que: 

 
O conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação dos professores para que tenham elementos que lhes permitam mostrar aos 

alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades eternas, infalíveis e 

imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos (BRASIL, 1997, p.30). 

 

Miguel e Brito (1996) também ressaltam a importância da HM na formação inicial de 

professores quando afirmam que “a problematização com base na história pode contribuir para 

que o futuro professor reflita sobre diferentes concepções que se tem de aspectos da atividade 

matemática e do seu ensino” (p.3), outra contribuição seria: 

 
Modificar as representações que estudantes e futuros professores têm da matemática, 

contribuindo no sentido de modificar a visão estática e unilateral que trazem consigo 

a respeito da natureza da matemática: do seu conteúdo, dos seus métodos, do seu 

significado, do seu alcance e dos seus limites [...] (MIGUEL; BRITO, 1996, p.4). 
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A HM ainda pode possibilitar ao futuro professor perceber a evolução e modificação da 

Matemática no decorrer tempo pois pode auxiliar: 

 
Os futuros professores a perceber que o movimento de abstração e generalização 

crescentes por que passam muitos conceitos e teorias em matemática não se deve, 

exclusivamente, a razões de ordem lógica, mas à interferência de outros discursos na 

constituição e no desenvolvimento do discurso matemático (MIGUEL; BRITO, 1996, 

p.6). 

 

Neste sentido, encontramos no livro de Saito (2015) uma discussão atualizada a respeito 

do papel da HM no ensino, atendendo “a uma crescente demanda na educação, que é a inclusão 

da História da Matemática nos cursos de formação de professores” (p.5). Este autor trata do 

desenvolvimento da Matemática em diferentes épocas e contextos, o que pode ajudar o 

professor a compreender o processo de construção do conhecimento. 

 
A história da matemática é muitas vezes considerada um instrumento importante para 

o professor de matemática em sala de aula que, utilizando-se de fontes adequadas e 

atualizadas, pode promover entre seus alunos uma visão mais crítica em relação à 

matemática e à construção do conhecimento matemático (SAITO, 2015, p.20).  

 

É com esta argumentação que encontramos respaldo para desenvolver um estudo com 

foco na HM como recurso para ensinar Matemática e, neste sentido, envolver os licenciandos 

em Matemática em atividades desta natureza. Assim buscamos possibilitar aos futuros 

professores a experiência com formas de inserir a HM no estudo de tópicos de Geometria 

presentes no currículo do Ensino Básico. A opção pela Geometria foi motivada pela escassez 

de abordagens, conforme detalhada anteriormente em nossa pesquisa bibliográfica, por este 

motivo, apresentaremos agora algumas informações sobre o ensino de Geometria no Brasil e 

sobre o ensino de Geometria por meio da HM. 
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CAPÍTULO II 

ENSINO DE GEOMETRIA E HISTÓRIA DA MATEMÁTICA 

 

Neste capítulo trazemos um breve histórico da evolução do ensino de Geometria no 

Brasil, destacamos algumas pesquisas atuais que possuem correlação com o presente estudo e 

apresentamos os temas escolhidos para as atividades experimentadas com os acadêmicos. 

 

2.1. Alguns apontamentos sobre Geometria e seu ensino no Brasil 

 

Dentre os diversos conteúdos envolvidos na disciplina de Matemática, a Geometria tem 

seu destaque desde a Antiguidade devido às necessidades práticas da humanidade, como divisão 

de terras e construções. 

De acordo com Meneses (2007), a origem do ensino de Geometria no Brasil é 

relacionada às necessidades de guerra configurando a primeira forma de prática pedagógica de 

que se tem registro no país, e foi a necessidade de ter noções geométricas que impulsionou 

estudos matemáticos, incorporados nos currículos oficiais.  

Em 1699 foi criada a chamada “Aula Especial de Fortificações” que ensinava a desenhar 

e construir um forte. Este curso se torna obrigatório, em 1738, para todo militar que desejasse 

se tornar um oficial e, Segundo Meneses (2007), isso fez com que o ensino de Geometria 

ganhasse força no Brasil. 

No ano de 1744, José Fernandes Pinto Alpoim escreve os primeiros livros didáticos de 

Geometria chamados “Exame de Artilheiros” e “Exame de Bombeiros”. Estes livros tinham 

objetivos militares e contemplavam o aspecto didático-pedagógico, no entanto sem se 

preocupar com o rigor matemático (MENESES, 2007). 

Neste momento a Geometria tinha um caráter prático e direcionado à formação dos 

militares e “os livros de Alpoim ditavam o modelo de educação no Brasil” (MENESES, 2007, 

p.35). Surgiram então, muitos outros autores de manuais de ensino que logo começaram a ser 

adotados no Brasil. 

Segundo Valente (1999), em 1808 chegaram ao Brasil os materiais de ensino de Etienne 

Bézout para reger o curso de Geometria da “Academia Real dos Guardas Marinha”, criada em 

1782. O curso de Bézout “tem um interesse escolar. Não está preocupado com o rigor 

matemático. Trata sua geometria na medida das necessidades dos alunos[...]” (VALENTE, 

1999, p.95). 

Um pouco mais tarde “com a ascensão de Francisco Vilela Barbosa, tanto em Portugal 

como no Brasil, gradativamente a obra de Geometria de Bézout, foi sendo substituída pela 
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Geometria do brasileiro Vilela Barbosa” (MENESES, 2007, p.38). O diferencial deste material 

estava no rigor matemático adotado pelo autor que, até o momento, não era uma preocupação 

dos manuais anteriores adotados para o ensino de Geometria. 

 
Com a substituição dos manuais didáticos de Bézout percebe-se que a Geometria 

prática, que era referência no ensino brasileiro desde os tempos de Alpoim, perdeu 

espaço para a chamada Geometria especulativa, isto é, a Geometria mais rigorosa, que 

abordava os conteúdos de uma forma encadeada, partindo dos teoremas e axiomas até 

a conclusão de determinado conceito (MENESES, 2007, p.39). 

 

 Assim, podemos perceber que foram os cursos para formação de oficiais que modelaram 

a origem do ensino de Matemática e os conteúdos que deveriam ser ensinados no Brasil. Com 

o passar do tempo estes cursos adquiriram características de ensino secundário e de ensino 

superior (MENESES, 2007). 

 Em 1827 são criadas as escolas primárias com ensino gratuito, nas quais a Geometria 

era considerada importante para dar ao estudante algumas noções necessárias sobre medição de 

terrenos, por exemplo. No entanto, segundo Meneses (2007), a prática de Geometria na escola 

primária foi considerada inviável e um dos motivos para isso era a falta de professores 

habilitados. 

 Para Valente (1999), a Geometria ganha importância com a criação das escolas 

secundárias, pois ela era necessária para os que desejassem fazer Cursos Jurídicos, que 

formavam advogados, e ingressar nas Academias Médico/cirúrgicas e nas Escolas Politécnicas. 

 De acordo com Meneses (2007), a Geometria se estabelece como uma disciplina em 

1837, depois da criação do colégio Dom Pedro II, e então os primeiros livros didáticos de 

Geometria são produzidos no Brasil. O primeiro deles é de autoria de Cristiano Benedito Ottoni 

que “inaugura uma nova etapa da Geometria escolar” (MENESES, 2007, p.46). Este livro, 

apesar de ser semelhante ao de Vilela Barbosa quanto ao rigor matemático adotado, veio para 

substituí-lo no ensino de Geometria. 

 No final do século XIX surgem muitos outros autores de livros didáticos como 

Coqueiro, Vianna, Aarão, Reis, Trajano e Timotheo Pereira, que usam Ottoni como referência 

em suas obras (MENESES, 2007). O diferencial dessas novas publicações estava no surgimento 

dos exercícios, isso fez com que: 

 
Os cursos ganhassem uma nova metodologia de ensino, pois o aluno, que até aquele 

presente momento era direcionado a tomar nota dos procedimentos, a partir da criação 

dos exercícios passou a ter a oportunidade de mostrar suas dificuldades durante a 

aprendizagem. Outro papel importante dos exercícios era preparar os alunos para os 

exames que vinham a seguir (MENESES, 2007, p.50-51). 

 

Outras obras importantes que foram utilizadas entre o final do século XIX e início do 

século XX “foram as traduções efetuadas pelo profº Eugênio Barros Raja Gabaglia, conhecidas 
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pela sigla F.I.C. Os livros F.I.C. surgiram na Congregação dos Frères de l’Instruction 

Chrétienne e foram elaborados pelos frades dessa congregação” (MENESES, 2007, p.51). 

Na análise do volume de Geometria da coleção F.I.C., Meneses (2007) observa que os 

conteúdos eram abordados de forma lógica e tradicional, sem preocupação com aplicações ou 

práticas relacionadas aos conteúdos, seguindo assim o modelo que estava estabelecido desde as 

obras de Barbosa. Os livros F.I.C. encerram uma fase do ensino de Geometria, pois logo em 

seguida, com a Reforma Francisco Campos, a disciplina de Geometria deixaria de existir. 

Em 1930 é criado no Brasil o Ministério da Educação e Saúde Pública que foi 

comandado, inicialmente, por Francisco Campos responsável pela “Reforma Francisco 

Campos” a qual organizou o ensino secundário em dois ciclos: o Fundamental, com duração de 

cinco anos, que dava uma formação geral aos estudantes e o Complementar, com período de 

dois anos, que era direcionado aos cursos superiores. Assim a Geometria passa a fazer parte de 

uma nova disciplina chamada Matemática que estava presente em todo o ciclo Fundamental e 

no ciclo Complementar para os estudantes que desejassem ingressar nos cursos de Engenharia 

ou Arquitetura. 

Em 1942, a divisão da Reforma Francisco Campos foi modificada pela Lei Orgânica do 

Ensino Secundário, conhecida como ‘Reforma Capanema’ que estabeleceu: 

 
O ciclo ginasial, de quatro anos, e o ciclo colegial, de três anos, divisão que 

permaneceu na estrutura do ensino brasileiro até o início da década de 1970, quando 

foi criado o 1º grau, a partir de fusão do curso primário com o ciclo ginasial, e o 2º 

grau, formado pelo ciclo colegial (DALLABRIDA, 2009, p.187). 

 

 

O conteúdo de Geometria foi então redistribuído de forma que não constava no 

programa da 2ª série do ensino ginasial, no 2º ciclo, ficou todo no 1º ano e a Geometria Analítica 

passou a ser desenvolvida no 3º ano do 2º ciclo (PAVANELLO, 1989). 

 Nas décadas de 1960 e 1970, o ensino de Matemática foi influenciado pelo Movimento 

da Matemática Moderna (MMM), o qual pregava que “a Matemática a ser ensinada era aquela 

concebida como lógica, compreendida a partir das estruturas, conferia um papel fundamental à 

linguagem matemática” (BRASIL, 1997, p.20). 

 Para Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), um dos objetivos do MMM era integrar o 

ensino dos três ramos da Matemática (Aritmética, Álgebra e Geometria) por meio da 

“introdução de elementos unificadores tais como a teoria dos conjuntos, as estruturas algébricas 

e as relações que, acreditava-se, constituiriam a base para a construção lógica do novo edifício 

matemático” (p.45). 

 Nesse sentido, o ensino de Geometria deveria substituir a abordagem euclidiana 

clássica, que se tinha até este momento, por outras mais rigorosas e atualizadas nas quais os 
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conceitos de função e grupo tivessem um papel de destaque ou a apresentação fosse baseada 

nas ideias de espaço vetorial e transformação linear (MIGUEL; FIORENTINI; MIORIM, 

1992). 

 Mas, ainda de acordo com Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), apesar das solicitações 

da Comissão Internacional de Educação Matemática (CIEM), o enfoque modernista para o 

ensino de Geometria não conseguiu se fixar na prática escolar e acabou se reduzindo a inserção 

de alguns conceitos de topologia e alguns tópicos de Geometria das transformações, 

“descaracterizando assim a abordagem axiomático-dedutiva e dando lugar a uma abordagem 

eclética” (p.48). 

 Este caráter eclético que o ensino de Geometria assume, decorrente, em parte, da 

incompreensão do novo papel e novo enfoque que deveria desempenhar, acaba deixando a 

Geometria em segundo plano e fazendo com que ela não ocupe mais um lugar significativo no 

currículo escolar (MIGUEL; FIORENTINI; MIORIM, 1992). 

Os PCN concordam que o rigor implantado pelo movimento modernista acabou 

deixando a Geometria em segundo plano pois isto era muito avançado para os estudantes: 

  

Ao aproximar a Matemática escolar da Matemática pura, centrando o ensino nas 

estruturas e fazendo uso de uma linguagem unificadora, a reforma deixou de 

considerar um ponto básico que viria se tornar seu maior problema: o que se propunha 

estava fora do alcance dos alunos, em especial daqueles das séries iniciais do ensino 

fundamental. O ensino passou a ter preocupações excessivas com abstrações internas 

à própria Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. A linguagem da teoria 

dos conjuntos, por exemplo, foi introduzida com tal ênfase que a aprendizagem de 

símbolos e de uma terminologia interminável comprometia o ensino do cálculo, da 

geometria e das medidas (BRASIL, 1997, p.20). 

 

 Outro problema era que “os professores não entendiam essa perspectiva e acabavam 

deixando de lado o ensino de Geometria, até porque, muitas vezes os conteúdos da área estavam 

no final do livro” (KOZEN; BERNARDI; CECCO, 2017, p.64). Meneses (2007) menciona que 

esse esquecimento chegou aos cursos de magistério e licenciaturas, com currículos 

despreocupados com o ensino de Geometria, formando uma geração com conhecimentos 

precários nesta área. 

 Uma mudança no enfoque do ensino de Matemática foi proposta pelo National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM), dos Estados Unidos, no documento “Agenda para Ação”, 

no qual “destacava-se a resolução de problemas como foco do ensino da Matemática nos anos 

80. Também a compreensão da relevância de aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, na 

aprendizagem da Matemática, imprimiu novos rumos às discussões curriculares” (BRASIL, 

1997, p.20). 

 Tais recomendações influenciaram muitas reformas curriculares: 
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Porém, as ideias nelas contidas dificilmente chegavam aos professores, pois não havia 

muito debate sobre o assunto. Especificamente em geometria, os professores órfãos 

de uma boa formação acadêmica em cursos de magistério e licenciaturas, ficavam 

imobilizados para empreender tal debate (KOZEN; BERNARDI; CECCO, 2017, 

p.64-65). 

 

 As reformas de ensino criaram dificuldades para o ensino de Matemática, especialmente 

no campo da Geometria “pelo pouco conhecimento dos professores sobre o conteúdo e pela 

falta de consciência da sua importância no processo formativo dos estudantes” (KOZEN; 

BERNARDI; CECCO, 2017, p. 65).  

Com isso surgem preocupações em melhorar tanto o ensino quanto a aprendizagem, não 

somente da Geometria, mas da Matemática como um todo. Este movimento ganha importância 

na década de 1990 com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, 

e dos Parâmetros Curricular Nacionais (PCN), em 1997, que, de acordo com Kozen, Bernardi 

e Cecco (2017), “representam dois marcos fundamentais para a organização do sistema 

educacional do País, e, especialmente na Matemática, o caminho para a superação do MMM” 

(p.65). 

 Os PCN sugerem que o ensino da Matemática seja voltado para a formação do cidadão 

e pautado em sua história e evolução pois “o contexto histórico possibilita ver a Matemática em 

sua prática filosófica, científica e social e contribui para a compreensão do lugar que ela tem 

no mundo” (BRASIL, 1997, p.19). 

 No que diz respeito a Geometria, podemos perceber uma atenção à Geometria prática e 

do dia-a-dia dos estudantes: 

 

Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino de Geometria consiste em levar o 

aluno a perceber e valorizar sua presença em elementos da natureza e em criações do 

homem. Isso pode ocorrer por meio de atividades em que ele possa explorar formas 

como as de flores, elementos marinhos, casa de abelha, teia de aranha, ou formas em 

obras de arte, esculturas, pinturas, arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em tecidos, 

vasos, papéis decorativos, mosaicos, pisos, etc (BRASIL, 1997, p.82-83). 

 

Atualmente a Geometria figura como uma das unidades temáticas da disciplina de 

Matemática, juntamente com Números, Álgebra, Grandezas e Medidas e Probabilidade e 

Estatística, conforme é exposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) publicada em 

2017. Este documento também recomenda o contexto histórico no ensino de Matemática para 

que os estudantes possam reconhecer a Matemática como fruto das necessidades humanas. 

A BNCC ressalta que a Geometria “envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos 

e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do 

conhecimento” (BRASIL, 2017, p. 269), remetendo também a um caráter mais prático. 

Assim, percebemos que o ensino de Geometria passou por muitas mudanças desde sua 

origem passando de um caráter prático para um olhar mais teórico, chegando a ter o estilo de 
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Matemática pura com a reforma do MMM e, hoje em dia, a BNCC indica novamente um 

encaminhamento voltado às questões práticas. 

Ficou evidente também, que o rigor imposto na época do MMM prejudicou o ensino de 

Geometria pois os professores não tinham o conhecimento necessário para desenvolvê-la de 

acordo o currículo imposto. Isso fez com que a Geometria perdesse importância e fosse deixada 

em segundo plano conforme afirmam os PCN, Kozen, Bernardi e Cecco (2017) e Miguel, 

Fiorentini e Miorim (1992). 

Então, entendemos que é necessário reforçar este tema nas Licenciaturas em Matemática 

e mostrar aos futuros professores alternativas metodológicas para seu ensino. É com este intuito 

que propomos neste trabalho experiências pautadas na HM para trabalhar tópicos de Geometria 

com os licenciandos do curso de Matemática. 

 

2.2. História da Matemática no ensino de Geometria 

 

Como pudemos perceber no capítulo I, uma das dificuldades em usar a HM em sala de 

aula, registrada por Vianna (1998) e Miguel et al. (2009), é a falta de material adequado 

direcionado ao professor do Ensino Básico. Entretanto, este cenário tem se modificado nos 

últimos anos conforme podemos observar na sequência. 

Iniciamos com a publicação de Miguel et al. (2009) intitulada “História da Matemática 

em Atividades Didáticas”, na qual os autores fazem um levantamento dos argumentos 

favoráveis e contrários ao uso da HM no ensino de Matemática e em seguida procuram refutar 

uma das dificuldades, a falta de material para os professores, apresentando uma coleção de 

atividades com HM sobre Geometria, Trigonometria e Números Irracionais. 

No que compete a Geometria, Miguel et al. (2009) dedicam uma seção de seu livro para 

apresentar e discutir várias atividades com HM que foram desenvolvidas em cursos de formação 

inicial e continuada de professores e tratam de áreas, simetrias, representações planas de objetos 

tridimensionais e volume. A HM foi inserida nestas atividades por meio de notas introdutórias 

que contextualizam os temas citando os personagens envolvidos e lugares importantes para seu 

desenvolvimento, apresentando e explicando métodos historicamente produzidos para resolver 

as situações apresentadas e como fonte de seleção de problemas geométricos. 

No texto de Oliveira (2014), intitulado “A Geometria do Compasso (1797) de 

Mascheroni (1750 – 1800) em Atividades com o Geogebra”, encontramos uma proposta para o 

ensino de Geometria utilizando problemas históricos baseados na obra “Geometria do 

Compasso” do matemático italiano Lorenzo Mascheroni, cujo objetivo foi elaborar um caderno 

com as atividades de forma a integrar a HM e a tecnologia. O autor aplicou o caderno de 
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atividades com acadêmicos de Licenciatura em Matemática. Os resultados mais significativos 

foram a retomada de conceitos e a sua exploração em um ambiente dinâmico.  

Outro trabalho que apresenta uma experiência com HM e Geometria na formação inicial 

de professores é o de Santos (2015), chamado “Atividade Orientadora de Ensino de Geometrias 

na Perspectiva Lógico-Histórica: Unidade entre ensino e aprendizagem na formação inicial de 

professores de Matemática”. Neste texto a autora propõe aos acadêmicos várias atividades de 

Geometria pautadas na HM e formuladas para inserir não apenas os aspectos histórico de cada 

tema, métodos de resolução dos problemas e matemáticos envolvidos, mas também o contexto 

social de cada época. Alguns dos objetivos foram: verificar se as atividades geram interesse em 

ensinar e aprender a ensinar Geometrias e se elas podem se tornar atividades orientadoras de 

ensino. Os resultados observados possibilitaram inferir que as atividades de ensino 

experimentadas permitiram uma (re)significação da teoria, do ensino e sua organização e das 

ações pedagógicas, para a maioria dos estudantes envolvidos. 

Ainda podemos citar Linck (2017) que em seu trabalho “A História da Matemática no 

Ensino da Geometria: Uma contextualização pela Razão Áurea”, traz uma abordagem histórica 

da razão áurea para o ensino de Geometria e propõe atividades para serem desenvolvidas em 

sala de aula. O autor fez um estudo bibliográfico para determinar: “Que contribuições a história 

da matemática contextualizada pela razão áurea pode trazer para o ensino da Geometria”. Sua 

conclusão foi que o estudo contextualizado desperta uma maior motivação no aluno, relaciona 

situações do cotidiano com a teoria e auxilia na construção do conhecimento. Este autor não 

aplicou as atividades, apenas elaborou a proposta.  

Para finalizar, buscamos uma atualização das pesquisas que tratam da HM. Para isso 

examinamos os anais do último Seminário Nacional de História da Matemática (SNHM) que 

foi realizado no ano de 2019 na cidade de Fortaleza – CE.  

Neste levantamento consideramos as comunicações científicas (CC) apresentadas no 

evento. Foram publicados 111 artigos de CC nos anais do SNHM de 2019, dos quais 

destacamos, pelos termos contidos no título de cada trabalho, 17 que remetiam ao uso da HM 

para o ensino de Matemática e, em seguida, fizemos a leitura de cada um destes para 

identificarmos os textos que, possivelmente, tratavam do uso da HM nas aulas de Matemática. 

No Quadro 1 apresentamos um resumo de cada trabalho. 

 

Quadro 1. Resumo dos trabalhos do SNHM de 2019 sobre HM no ensino de Matemática 

Título do Trabalho Autores Resumo 

As Potencialidades do 

Uso de um Texto 

Histórico para o 

Ensino de Matemática 

José dos Santos Guimarães Filho 

João Cláudio Brandemberg 

 

Explora o texto Liber Quadratorum de Leonardo 

Fibonacci, com o objetivo de comprovar que há 

potencialidades em usar textos históricos para a 

adequação do ensino de matemática. No texto 
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analisado os autores vêm possibilidades para o 

ensino de conteúdos como: ternas pitagóricas, 

potências e raízes. A conclusão é que há como 

usar o texto em sala de aula. Os possíveis 

modelos de atividades não são apresentados. 

Discussões com 

Licenciandos em 

Matemática Sobre a 

Docência por Meio da 

História da 

Matemática no 

Ensino da Teoria dos 

Grafos 

Tarcis Teles Xavier da Silva  

Edson Carlos Sobral de Sousa 

Marcos Vinicius Soares Tavares 

Atividades sobre teoria dos grafos aplicadas na 

licenciatura. As atividades não foram elaboradas 

com fundamento histórico, mas sim para 

verificar se os acadêmicos acreditam que o uso 

da HM poderia melhorar o ensino do conteúdo. 

Estudos Sobre a 

Articulação Entre 

História e Ensino de 

Matemática a Partir 

de Textos Originais: 

O Critério da Escolha 

do Material 

Isabelle Coelho da Silva 

Ana Carolina Costa Pereira 

Análise de teses e dissertações que fazem a 

articulação entre HM e ensino de matemática por 

meio de textos originais para destacar os critérios 

de escolha do texto original. 

História da 

Matemática com 

Tecnologia Digitais: 

Uma Aliança Possível 

para o Ensino do 

Teorema de Pitágoras 

 

Ivonne C. Sánchez S. 

João Cláudio Brandemberg 

Propõe duas atividades de demonstração do 

teorema de Pitágoras que tem como pano de 

fundo a HM, pois as demonstrações escolhidas 

são as feitas por Bhaskara e Perigal. Apresenta 

somente a proposta de atividade, não foi aplicada 

em sala de aula. 

História da 

Matemática e o 

Ensino de Álgebra: 

Buscando 

Possibilidades 

 

Carlos Antonio Rezende Filho 

Cristiane Coppe de Oliveira 

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de 

mestrado que pretende elaborar uma unidade 

didática para o ensino de álgebra no contexto do 

Ensino Fundamental tendo como recurso 

didático a HM. No entanto, por ser um recorte da 

dissertação, aqui é apresentada apenas a parte 

inicial do trabalho com referencial teórico e 

revisão da literatura. 

Inserindo Atividades 

de História da 

Matemática no 

Cotidiano das Aulas 

de Matemática do 

IFRN 

Severino Carlos Gomes 

Bernadete Morey 

Recorte de um projeto em andamento que tem o 

objetivo aplicar tarefas baseadas na HM para 

promover formas de colaboração entre 

estudantes do Ensino Médio. Aqui são citados 

apenas os passos que serão trabalhados no 

desenvolvimento de uma tarefa que envolve a as 

tabelas matemáticas dos antigos babilônios. Não 

há resultados, pois trata-se de uma pesquisa em 

andamento. 

O Uso da História da 

Matemática e 

Matemática 

Recreativa em Sala de 

Aula 

 

Maria da Conceição Alves 

Bezerra 

Eloisa Myrela de Araújo Nunes 

Trata-se de um levantamento bibliográfico de 

fontes que tratam da HM e matemática recreativa 

em sala de aula destacando as potencialidades de 

ambas para o ensino de matemática. 

O Uso de Fontes 

Históricas para o 

Ensino de 

Conhecimentos 

Geométricos: Um 

Estudo da De Divina 

Proportione 

 

Alison Sousa da Silva 

Ana Carolina Costa Pereira 

Recorte de uma pesquisa de mestrado que busca 

identificar as potencialidades pedagógicas da 

obra “De Divina Proportione” de Luca Pacioli. 

Apresenta apenas o início da pesquisa, então os 

resultados e possíveis atividades que podem ser 

retiradas do livro ainda não são expostos. 

Potencialidades 

Pedagógicas da 

História da 

Matemática: Uma 

Marlene Gorete de Araújo 

Fabian Arley Posada Balvin 

Proposta de atividade para ser aplicada com 

professores de matemática baseada no contexto 

histórico da álgebra e métodos apresentados por 

Al – Khwarizmi. Apresenta a construção das 
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Proposta de Atividade 

Baseada na Álgebra 

de Al-Khwarizmi 

 

etapas da proposta. Ainda não possui resultados 

pois é trata-se de um recorte de uma pesquisa de 

mestrado e a atividade ainda não foi aplicada. 

Prática de Ensino de 

Matemática - A 

História da 

Matemática como 

Opção Metodológica 

no Ensino de 

Geometria 

Denise Aparecida Enes Ribeiro 

José Lamartine Barbosa 

Atividades sobre demonstrações do Teorema de 

Pitágoras aplicadas com licenciandos em 

matemática. A HM aparece no método dado por 

Bhaskara. O objetivo foi verificar quais 

potencialidades pedagógicas os acadêmicos 

enxergam no uso da HM em uma atividade de 

geometria bem como instrumentalizá-los para 

suas práticas futuras. Como resultados os autores 

citam que os acadêmicos vêm o potencial 

motivador da HM em sala de aula com a 

atividade sugerida. 

Proposição Cinco do 

Liber Quadratorum: 

A Regra de Três como 

Dispositivo Didático 

para 

Proporcionalidade. 

Denivaldo Pantoja da Silva 

José dos Santos Guimarães Filho 

Apresenta uma proposta de como utilizar uma 

proposição do livro Liber Quadratorum de 

Fibonacci para o ensino de proporcionalidade. A 

proposta não foi aplicada. A conclusão é que o 

dispositivo didático elaborado com base na obra 

de Fibonacci tem potencial para ser usado na 

Educação Básica. 

Rabdologia e Réguas 

de Genaille-Lucas: 

Uma Possibilidade de 

Inserção da História 

da Matemática em 

Sala De Aula 

Ana Caroline Frigéri Barboza  

Lucieli M. Trivizoli 

O trabalho trata de métodos de multiplicação 

antigos. O objetivo foi apresentar e explicar dois 

métodos antigos de multiplicação, “Rabdologia” 

e “Réguas de Genaille-Lucas”, fazendo a ligação 

com a HM. A conclusão foi que os métodos 

explorados no texto podem configurar uma 

opção de atividade com HM para ser usada em 

sala de aula. 

Uma Experiência de 

Trabalho Cooperativo 

Recorrendo à História 

Da Matemática e à 

Pedagogia do Texto 

como Caminhos para 

Ensinar Multiplicação 

 

Elisângela Pereira Barbosa 

Andressa Cesana 

Atividade sobre multiplicação, usando os ossos 

de Napier, aplicada em turmas de 5º ano do 

Ensino Fundamental I, com o objetivo de 

verificar a prática da professora regente da turma 

mediante a uma atividade de multiplicação 

pautada na HM. A conclusão é que o trabalho 

cooperativo foi relevante para a prática da 

professora regente, pois ao propor uma atividade 

diferenciada utilizando a HM e tirar a professora 

de sua zona de conforto, isso gera reflexões sobre 

a prática em sala de aula. 

Uma Proposta de 

Ensino de Funções 

Usando a História da 

Matemática como 

Recurso Pedagógico 

 

Maria Teresa Costa Barboza 

Trata-se de uma pesquisa em andamento cujo 

objetivo é propor atividades utilizando a HM 

como recurso pedagógico para o ensino e 

aprendizagem de funções. Uma atividade é 

descrita no texto, mas ainda não há conclusões. 

Uma Proposta para o 

Ensino de Funções 

com Base em 

Algumas Definições 

Históricas 

Leandro André Barrada Benedito 

Proposta para o ensino de funções com base na 

HM. Um dos objetivos foi investigar o impacto 

de uma experiência com fontes históricas 

aprendizagem de função. As atividades 

elaboradas foram aplicadas com alunos do 

Ensino Médio. As conclusões foram que o estudo 

de funções por meio da HM fez com que os 

estudantes. 

História da 

Matemática em 

Histórias em 

Quadrinhos: 

Possibilidades e 

Desafios na 

Composição de 

Elvin Matheus Sousa da Silva 

Robson Emanuel Lima Monteiro  

Miguel Chaquiam 

O texto explora gêneros e narrativas gráficas com 

o objetivo de apresentar as possibilidades de 

narrar a história da matemática em quadrinhos. 

Algumas conclusões são que a HM em HQ para 

o ensino de matemática aparece um número 

reduzido de obras, mas que o uso delas é 

interessante para chamar a atenção de jovens a 
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Paradidáticos crianças já que se trata de um tipo de narrativa de 

fácil leitura e que é o preferido deste público. 

História como 

Mediadora na 

Educação 

Matemática: Ensino e 

a Aprendizagem De 

Funções 

Jessica Alves Ribeiro 

João Pedro Marques Oliveira 

Luciano Feliciano de Lima 

Apresenta uma atividade com HM para o ensino 

de funções desenvolvida com alunos do 1º ano do 

Ensino Médio com o objetivo de refletir sobre a 

importância da história no contexto escolar e 

como pode ser trabalhada na sala de aula de 

matemática como fonte de incentivo. A HM foi 

utilizada para contextualizar o tema. A conclusão 

foi que este tipo de trabalho é importante para 

mostrar aos estudantes o motivo para se estudar 

a matemática e qual a sua importância para a vida 

e no cotidiano. 

 

Na leitura dos artigos buscamos identificar aqueles que traziam propostas de atividades 

para serem desenvolvidas em sala de aula e tratavam de algum conteúdo relacionado a 

Geometria. Verificamos que 10 artigos traziam propostas de atividades dos quais 2 tratavam de 

Geometria. 

 Tais pesquisas apresentam diferentes propostas para trabalhar com a HM em sala de 

aula, ressaltamos ainda que alguns dos artigos eram recortes de estudos em andamento que 

tinham como objetivo elaborar atividades para as aulas de Matemática mas, como as propostas 

não estavam finalizadas e não constavam no trabalho, estes não foram considerados neste 

levantamento. 

 Quanto aos conteúdos de Geometria, encontramos 2 trabalhos que tratam de atividades 

sobre demonstrações do teorema de Pitágoras. Destes, destacamos o texto de Ribeiro e Barbosa 

(2019) intitulado “Prática de Ensino de Matemática - A História da Matemática como Opção 

Metodológica no Ensino de Geometria”, pois os autores desenvolveram as atividades com 

licenciandos em Matemática para verificar quais as potencialidades desse tipo de prática na sua 

futura atuação no Ensino Básico. 

 Diante do exposto percebemos que os materiais para a inserção da HM no ensino de 

Matemática estão sendo produzidos por pesquisadores da área. Entretanto, acreditamos que 

além de elaborar propostas é necessário proporcionar aos licenciandos em Matemática a 

experiência com as atividades durante a sua graduação. Isso possibilita que eles tenham 

conhecimento de algumas maneiras de se incluir a HM nas aulas de Matemática do Ensino 

Básico. 

 

2.3. A quadratura do círculo 

 

Os antigos matemáticos gregos ocuparam-se com vários problemas de Geometria, 

determinar um quadrado com a mesma área de um círculo dado foi um deles. O problema de 

“quadrar” um círculo era muito famoso entre os gregos e ficou conhecido como um dos 
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Problemas Clássicos da Grécia Antiga. Sua origem é incerta, mas “poderíamos dizer que talvez 

tenha surgido simplesmente por curiosidade, mas com o passar do tempo se tornou um desafio 

exercendo um grande fascínio sobre o homem por mais de 2000 anos” (CONTADOR, 2012, 

p.261). Segundo Eves (2011), “provavelmente nenhum outro problema exerceu um fascínio 

maior ou mais duradouro do que aquele de construir um quadrado de área igual à área de um 

círculo dado” (p.140). 

 Os gregos não foram os primeiros a se interessar por problemas de áreas equivalentes, 

em 1800 A.E.C. os egípcios já haviam trabalhado com problemas semelhantes, provavelmente 

com o intuito de aproximar a área de um círculo. A relação utilizada pelos egípcios era 𝐿 =
8

9
𝐷, 

em que 𝐿 é o lado do quadrado procurado e 𝐷 é o diâmetro do círculo dado, e pode ser 

interpretada como uma solução para o problema da quadratura que surgiu vários séculos depois. 

De lá para cá, literalmente milhares de pessoas trabalharam no problema (EVES, 2011, p.140).  

No entanto, para os matemáticos gregos, a resolução deveria obedecer a algumas 

condições:  

 
Era necessário que o problema fosse resolvido usando apenas régua não graduada e 

compasso, sendo que a régua poderia ser usada para traçar uma linha por dois pontos 

dados e o compasso para desenhar uma circunferência com centro em um ponto dado 

e passando por um segundo ponto dado (CELESTINO;LUNELLI;MARTINS, 2019, 

p.4). 

 

Anaxágoras (c.499 – c.427 A.E.C.), de acordo com Eves (2011), foi o primeiro 

matemático grego envolvido com a quadratura do círculo, mas não se sabe como ele tentou 

resolver o problema. Na mesma época de Anaxágoras, Hipócrates de Quio fez a quadratura de 

algumas lunas (figura em formato de lua limitada por dois arcos de circunferência) 

“provavelmente na expectativa de que suas investigações pudessem levar à solução do 

problema da quadratura” (EVES, 2011, p.140). 

 

 

Figura 1. Luna de Hipócrates 

Fonte: MacTutor – Arquivo de História da Matemática2 

 
2 Disponível em: http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hippocrates.html  

http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hippocrates.html
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Mais tarde Hípias de Elis (c. 425 A.E.C.) descreveu uma curva chamada “quadratriz” 

que resolve tanto o problema da trissecção3 como o da quadratura, mas não se sabe se o próprio 

Hípias foi o primeiro a utilizá-la na quadratura, é possível que Dinostrato (c. 350 A.E.C.) tenha 

aplicado a quadratriz ao problema da quadradura (EVES, 2011). 

 Outra resolução foi a de Arquimedes (c. 225 A.E.C.) com a “espiral de Arquimedes” 

que, segundo as palavras de Eves (2011), pode dar “uma solução elegante do problema da 

quadratura” (p.140). 

Assim, percebemos que os matemáticos gregos conseguiram encontrar soluções para o 

problema, porém as soluções dadas envolviam algum recurso auxiliar, além da régua e do 

compasso. De fato, era muito difícil conseguir uma solução apenas com régua e compasso, aliás 

era impossível, conforme foi comprovado no século XIX. É provável que “alguns matemáticos 

gregos sabiam (ou suspeitavam) disso também, embora não pudessem demonstrar” 

(BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p.21). 

No entanto, mesmo com a impossibilidade de resolver o problema sob as condições 

impostas, as diversas tentativas empreendidas pelos matemáticos gregos da Antiguidade 

levaram a descoberta de novos conceitos matemáticos. E este pode ser um dos motivos pelos 

quais a quadratura, que fascinou tantos estudiosos, se tornou um dos problemas clássicos da 

Grécia Antiga. 

 

2.4. Tales e a altura da pirâmide de Quéops 

 

Tales nasceu em Mileto (atual Turquia), é um dos sete sábios da Antiguidade, é 

considerado o primeiro filósofo e o primeiro matemático grego e a tradição grega diz que ele é 

o responsável pelo início da Geometria demonstrativa. Aparentemente “Tales começou sua vida 

como mercador, tornando-se rico o bastante para dedicar a parte final de sua vida ao estudo e 

algumas viagens” (EVES, 2011, p.95). 

Muitas histórias são contadas sobre Tales, mas é difícil saber quais são verdadeiras. Diz-

se que ele viajou pela Babilônia e pelo Egito, aprendeu a Matemática desses povos e foi o 

primeiro “a tentar demonstrar algum teorema geométrico, inclusive a afirmação de que a soma 

dos ângulos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, que os lados de triângulos semelhantes 

são proporcionais e que um círculo é cortado ao meio por qualquer de seus diâmetros” 

(BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p.15). 

 
3 A trissecção do ângulo é um dos outros problemas clássicos da Grécia Antiga. 
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Em sua viagem pelo Egito Tales visitou as pirâmides que são grandes monumentos que 

“demonstraram a capacidade de engenharia de construção e reconhecimento de formas 

geométricas” (CONTADOR, 2012, p.73).  

Dentre todas as pirâmides do Egito as mais famosas são as três pirâmides do deserto de 

Gizé. Dentre elas está a pirâmide de Quéops, conhecida como a grande pirâmide por ser a maior 

de todas, que foi erguida por volta de 2550 A.E.C. para o faraó Quéops. Esta pirâmide possui 

uma base quadrada de 230 metros de lado e uma altura de 146 metros, aproximadamente. De 

acordo com Garbi (2006), “cerca de 2.300.000 blocos de pedra foram utilizados na construção, 

cujo projeto incluía galerias, câmaras mortuárias e uma série de detalhes de grande 

complexidade geométrica” (p.11). A Grande Pirâmide de Gizé tornou-se uma das Sete 

Maravilhas do Mundo Antigo. 

Tales foi então, conforme contam muitos historiadores, desafiado a determinar a altura 

da Grande Pirâmide de Quéops. Para tanto, Tales planta um bastão verticalmente na areia e 

espera até o momento em que a sombra do bastão e o próprio bastão têm o mesmo tamanho, 

neste exato momento Tales corre para medir a sombra da pirâmide, concluindo que a altura da 

pirâmide seria igual ao comprimento de sua sombra, “protagonizando assim um dos 

acontecimentos máximos da História da Geometria” (GARBI, 2006, p.22). 

 

2.5. A razão áurea 

 

O número Φ = 1,61803399 ⋯ (Fi) é uma constante matemática associada com a 

perfeição e a beleza. Conhecido desde a Antiguidade, recebeu o título de “Número de Ouro”, 

“Razão Áurea” e “Secção Áurea” no século XIX e, em um livro publicado na Itália no século 

XVI, foi chamado de “Proporção Divina” (LIVIO, 2006). 

Segundo Livio (2006), foi o matemático americano Mark Barr que, no início do século 

XX, deu à razão áurea recebeu o nome Fi (Φ), a primeira letra grega do nome de Fídias, um 

grande escultor grego que viveu entre 490 e 430 A.E.C., cujos grandes feitos foram o Partenon 

de Atenas e o Zeus no templo de Olímpia. “Barr decidiu homenagear o escultor porque alguns 

historiadores da arte sustentavam que Fídias fazia uso frequente e meticuloso da Razão Áurea 

em suas esculturas” (LIVIO, 2006, p.16). 

A primeira definição clara do que, mais tarde, se tornou conhecido como a Razão Áurea 

foi dada por volta de 300 a.C. pelo fundador da geometria como sistema dedutivo formalizado, 

Euclides de Alexandria (LIVIO, 2006, p.13). Para Euclides, esta proporção era a divisão de um 

segmento em “razão extrema e média”, conforme a Proposição 30 do livro VI de Os Elementos 

que diz: uma linha reta é cortada na razão extrema e média quando, assim como a linha toda 
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está para o maior segmento, o maior segmento está para o menor. 

 

 

Figura 2. Definição de média e extrema razão 

Fonte: Clubes de Matemática da OBMEP4 

 

A fascinação por esta proporção não é apenas dos matemáticos, mas também de 

biólogos, arquitetos, artistas, músicos, historiadores e psicólogos, entre outros (LIVIO, 2006). 

Isto porque a razão áurea está presente em muitos elementos da natureza, obras de arte e 

construções assim como em problemas matemáticos. 

Na construção de um pentagrama, por exemplo, temos razões áureas entre os segmentos 

definidos. O pentagrama estrelado era o emblema da Irmandade Pitagórica, “uma sociedade 

secreta dedicada a aprender diversos assuntos, em geral religiosos e filosóficos” 

(BERLINGHOFF; GOUVÊA, 2010, p.16). Este símbolo é construído a partir das diagonais de 

um pentágono regular, em que 
𝑎

𝑏
=

𝑏

𝑑
=

𝑑

𝑐
= Φ, conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3. Pentagrama estrelado 

Fonte: a autora 

 

 
4 Disponível em: http://clubes.obmep.org.br/blog/atividade-a-razao-aurea/. 

http://clubes.obmep.org.br/blog/atividade-a-razao-aurea/
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Um problema famoso no qual podemos encontrar a razão áurea é o problema dos 

coelhos do matemático italiano Fibonacci (c. 1175 – 1250): “Quantos pares de coelhos serão 

produzidos num ano, a partir de um único casal, se cada casal procria a cada mês um novo casal 

que se torna produtivo depois de dois meses?” (EVES, 2011, p.315). Este problema dá origem 

a famosa sequência de Fibonacci em que cada termo é dado pela soma dos dois anteriores: 

 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 … 

 

Observando os termos da sequência de Fibonacci podemos verificar que a razão entre 

cada termo e seu antecessor se aproxima cada vez mais de Φ: 

 

1

1
= 1 

2

1
= 2 

3

2
= 1,5 

5

3
= 1,667 

8

5
= 1,6 

13

8
= 1,625 

21

13
= 1,615 

34

21
= 1,619 

55

34
= 1,618 

89

55
= 1,618 

 

Matematicamente escrevemos isso como: 

 

lim
𝑛→∞

𝑎𝑛

𝑎𝑛−1
= Φ 

 

De fato, a razão áurea é tão bela e intrigante que deu origem a diversos estudos como, 

por exemplo, o livro “Divina Proportione” (A Divina Proporção) do frade e matemático 

italiano Luca Pacioli (1445 – 1517). Publicado em 1509, esta obra “contém um sumário 

detalhado das propriedades da Razão Áurea (à qual Pacioli se refere como a “Divina 

Proporção”) (LIVIO, 2006, p.154-155). 

Além dos exemplos comentados, é possível encontrar a razão áurea em vários outros 

lugares como na natureza, construções e em obras de arte. De acordo com Livio (2006), 

números muito próximos da razão áurea estão presentes nas espirais de um girassol, na pirâmide 

de Quéops do Egito, nas dimensões da pintura de Salvador Dalí “Sacramento da Última Ceia”, 

entre outros. 
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Neste capítulo apresentamos o encaminhamento metodológico adotado para o 

desenvolvimento deste trabalho, descrevendo a natureza da investigação, os procedimentos da 

produção e da análise de dados, as etapas da investigação, os participantes e o local onde o 

estudo foi realizado bem como o produto educacional que foi elaborado para esta prática. 

 

3.1. Natureza e delineamento da investigação 

 

Neste estudo buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: o que se mostra sobre 

a História da Matemática, enquanto tendencia metodológica em Educação Matemática, no 

desenvolvimento de atividades pautadas em problemas históricos da Geometria na formação 

inicial de professores? Nosso objetivo geral foi investigar quais características da História da 

Matemática se evidenciam durante uma experiência com atividades de Geometria na formação 

inicial de professores. Essas atividades envolveram problemas históricos sobre a quadratura do 

círculo, a medição da altura da pirâmide de Quéops e a razão áurea.  

Na busca para responder a questão de pesquisa, este estudo foi desenvolvido em 5 etapas 

conforme as descreveremos nesta subseção. 

Na etapa inicial fizemos um estudo bibliográfico sobre Geometria e HM, o que nos deu 

embasamento para descrever o aporte teórico desta investigação e conhecer um panorama das 

pesquisas relacionadas ao nosso objeto de estudo. 

A segunda etapa consistiu em buscar em fontes de HM, problemas ou episódios 

históricos que pudessem ser usados para formular atividades didáticas para o ensino de 

Geometria. Nesta seleção escolhemos o problema da quadratura do círculo, que é conhecido 

como um dos Problemas Clássicos da Grécia Antiga. Também selecionamos um episódio 

famoso da HM que trata da mediação da altura da pirâmide de Quéops feita por Tales de Mileto 

(c. 624 – c. 547 A.E.C.) e um último tópico foi a razão áurea, que é um tema que despertou a 

curiosidade dos matemáticos desde a época de Euclides (c. 325 – c.  265 A.E.C.).  

Consideramos tais temas adequados para o estudo de tópicos de Geometria por nos 

possibilitarem trabalhar conteúdos como: área de figuras planas, perímetro, equivalência de 

áreas, semelhança de triângulos, razão e proporção, que são temas presentes no currículo do 

Ensino Básico. 

Na terceira etapa da pesquisa elaboramos as atividades e produzimos os materiais que 

seriam usados na aplicação e que compõem nosso produto educacional. Para tanto, buscamos 
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mais informações históricas sobre cada um dos temas escolhidos, que nos ajudaram a elaborar 

textos, slides e exercícios. 

A quarta etapa desta investigação consistiu na execução das atividades com os 

estudantes participantes. Primeiramente experimentamos a atividade da quadratura do círculo 

com acadêmicos do 2º ano do curso de Licenciatura em Matemática durante as aulas da 

disciplina de Fundamentos da Geometria Euclidiana. A decisão de executar as atividades 

durante o horário de aula dos acadêmicos se deu pelo fato de que vários deles não residiam na 

cidade de Guarapuava e/ou trabalham no contraturno, impossibilitando a participação da maior 

parte da turma caso as atividades fossem fora dos horários das aulas. Já a escolha da disciplina 

de Fundamentos da Geometria Euclidiana ocorreu por conta de nosso foco ser o estudo sobre 

temas geométricos e por termos previamente escolhido um problema que toava com os 

conteúdos do programa desta disciplina. 

As outras duas atividades foram desenvolvidas em um curso de extensão universitária 

intitulado ‘História da Matemática no Ensino de Geometria’, do qual participaram acadêmicos 

do 2º, 3º e 4º anos do curso de Licenciatura em Matemática. Este curso foi aberto para os alunos 

de todas as séries do curso e aconteceu no contraturno das aulas, nele desenvolvemos a atividade 

da altura da pirâmide de Quéops e a da razão áurea. 

Na quinta etapa fizemos a organização e análise dos dados, as descrições e discussões 

sobre as atividades vivenciadas e a finalização do produto educacional, acrescentando aos 

materiais elaborados as indicações e comentários a respeito das atividades experimentadas com 

os estudantes. 

 Assim buscamos uma modalidade de pesquisa que nos permitisse descrever e examinar 

as categorias, que serão elencadas adiante, nos dando condições de responder à questão 

proposta. Com esse intuito, esta investigação foi conduzida no âmbito da pesquisa qualitativa, 

pois esta,  se preocupa com questões muito particulares, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado e se aprofunda nos significados das ações e relações humanas (MINAYO, 

2001). 

Para Bogdan e Biklen (1994), uma pesquisa qualitativa é aquela em que o ambiente 

natural é a fonte direta dos dados, a investigação é descritiva, o interesse dos investigadores 

está mais no processo do que nos resultados, a análise dos dados tende a seguir um processo 

mais indutivo e os significados produzidos merecem uma atenção especial do pesquisador. 

Uma investigação de natureza qualitativa “é aquela na qual a coleta de dados é realizada 

diretamente no local em que o problema ou fenômeno acontece e pode dar-se por amostragem, 

entrevistas, observação participante, pesquisa-ação, aplicação de questionário, teste etc” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p.106).  
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Para este estudo utilizamos como instrumentos de coleta de dados a observação 

participante, o diário de campo, a gravação de áudios das aulas, a produção escrita dos 

acadêmicos, fotografias e questionários respondidos pelos estudantes. 

Escolhemos a observação participante pois ela permite “que o observador chegue mais 

perto da perspectiva dos sujeitos” (LUDKE; ANDRÉ, 2018, p. 31). Seguimos também os 

pressupostos de Fiorentini e Lorenzato (2012), que apontam que, na observação participante, 

“a coleta de dados é realizada junto aos comportamentos naturais das pessoas quando essas 

estão conversando, ouvindo trabalhando, estudando em classe, brincando, comendo...” (p.107). 

Para organizar as anotações das observações realizadas constituímos também um diário 

de campo que, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), é “o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha.” (p. 150). Para Fiorentini e 

Lorenzato (2012), o diário de campo é “um dos instrumentos mais ricos de coleta de 

informações durante o trabalho de campo” (p.118), pois “é nele que o pesquisador registra 

observações de fenômenos, faz descrições de pessoas e cenários, descreve episódios ou retrata 

diálogos” (p.118-119). 

Os áudios gravados foram utilizados para buscar nas falas dos participantes quais 

potencialidades da HM se evidenciaram com as atividades vivenciadas, e a produção escrita e 

as fotografias serviram para complementar a observação e ilustrar alguns momentos. 

Também utilizamos questionários que foram respondidos pelos participantes após o 

desenvolvimento das atividades. Este instrumento foi importante para conhecermos a opinião 

dos estudantes a respeito das atividades realizadas e como elas podem influenciar em sua futura 

prática como professores. 

Para realizar as análises nos baseamos nas potencialidades pedagógicas da HM descritas 

por Fauvel (1991) apud Miguel et al. (2009) e Miguel e Miorim (2008). Examinamos os áudios 

dos encontros, a produção escrita dos participantes e as anotações do diário de campo. 

Destacamos todos os momentos que remetiam a alguma das potencialidades da HM descritas 

pelos autores supracitados, e em seguida reunimos os trechos que possuíam a mesma ideia 

central e, com isso, pudemos elencar quatro potencialidades da HM que se evidenciaram nesta 

experiência: 1) Fonte de seleção de problemas e tópicos de estudo; 2) Metodologia para as aulas 

de Matemática; 3) Percepção da Matemática como uma construção humana e 4) 

Desenvolvimento de um pensamento crítico. 

 

3.2. Local, nível de ensino, participantes e duração da investigação 

 

As atividades foram desenvolvidas com estudantes do curso de Licenciatura em 
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Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) - Campus Cedeteg, que 

está instalada na cidade de Guarapuava – PR. Estiveram envolvidos 25 participantes sendo que 

17 participaram da atividade nas aulas de Fundamentos da Geometria Euclidiana, 10 

participaram do curso de extensão e 2 estiveram nos dois momentos. Tivemos a colaboração de 

17 acadêmicos do 2º ano, 7 do 3º ano e 1 do 4º ano.  

O primeiro momento das aplicações aconteceu em junho de 2019 totalizando 12 horas 

aula. O curso de extensão ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2019 com um total de 20 

horas. 

 

3.3. Produto educacional 

 

Um dos requisitos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (PPGEN) para a obtenção do título de Mestre é a elaboração de um produto 

educacional que, segundo o regulamento do PPGEN, pode ser uma sequência didática, um 

aplicativo computacional, um material paradidático, um vídeo, equipamento ou montagem 

experimental, entre outros. 

Nosso produto educacional foi elaborado, inicialmente, na terceira etapa deste estudo e 

consistiu nos roteiros das atividades propostas. Após a aplicação das atividades o produto 

educacional foi complementado e finalizado, tornando-se, assim, um guia para professores do 

Ensino Básico que contempla a descrição comentada de cada uma das atividades 

experimentadas bem como os encaminhamentos e materiais para utilização em sala de aula. 
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CAPÍTULO IV 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES  

 

Neste capítulo apresentamos a descrição das atividades experimentadas e as análises 

realizadas com base nas potencialidades elencadas na subseção 3.1 do capítulo anterior. 

Inicialmente faremos a descrição e comentários sobre as três atividades desenvolvidas e em 

seguida a análise destacando as falas, registros e expressões dos participantes que demonstrem 

as potencialidades da HM se evidenciaram durante esta prática. 

 

4.1. Atividade 1: A quadratura do círculo 

 

Esta atividade foi desenvolvida com os alunos da 2ª série do curso de Licenciatura em 

Matemática durante as aulas da disciplina de Fundamentos da Geometria Euclidiana. Foram 

necessários três encontros para desenvolver nossa proposta com esta turma e durante os 

encontros apenas a professora pesquisadora (PP) conduziu a turma, a professora regente da 

disciplina não esteve presente nesses dias. Nosso objetivo com esta atividade foi proporcionar 

aos acadêmicos uma experiência com uma atividade pautada no problema clássico da 

quadratura do círculo para explorar possibilidades de abordagens com os conteúdos de área, 

perímetro e equivalência de áreas. 

 

4.1.1. Primeiro encontro 

 

Neste primeiro encontro tivemos a participação de 12 acadêmicos que foram nomeados 

de acadêmico 1 até acadêmico 12 e, para esta descrição, serão citados sob os códigos A1 até 

A12.  

Iniciamos explicando sobre nosso trabalho e como a atividade seria desenvolvida. Logo 

em seguida os acadêmicos receberam um problema para resolver. 

 

Quadro 2. Problema sobre a quadratura do círculo entregue aos participantes 

Problema: Uma cidade possui um lago de formato circular em uma praça. O prefeito está inaugurando uma 

nova praça e quer colocar lá um lago quadrado, mas que ocupe a mesma área do lago circular da outra praça. 

Descreva uma maneira para ajudar o prefeito a determinar a medida do lado do novo lago, sabendo que eles 

conhecem as medidas necessárias do lago circular. 

 

 Os acadêmicos foram orientados a resolver o problema individualmente e de forma 
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livre, mas sem pesquisar na internet. Esclarecemos que a resolução poderia ser apresentada em 

forma de cálculo, texto ou desenho. Neste primeiro momento os participantes se mostraram um 

pouco apreensivos em resolver um problema sem terem estudado um conteúdo específico 

prévio, mas todos estavam dispostos a tentar e foram participativos, alguns se preocuparam em 

esclarecer de que forma deveriam fazer a solução: 

 

A1: Professora, como a senhora quer que a gente entregue? 

A2: Precisa ter as contas? 

 

 Então reiteramos que eles podiam resolver da maneira que julgassem melhor e que não 

precisavam, obrigatoriamente, de cálculos, mas que eles deveriam registrar tudo que pensassem 

para chegar em uma solução. Em seguida eles responderam o problema proposto e não fizeram 

mais perguntas. Após todos entregarem suas resoluções, o primeiro encontro com os 

acadêmicos foi encerrado. 

 

 4.1.2. Leitura e classificação das soluções 

 

Após o primeiro encontro, fizemos a leitura das soluções dadas pelos acadêmicos ao 

problema proposto e agrupamos aquelas que utilizavam métodos semelhantes de resolução, 

definimos assim cinco tipos diferentes de resposta. 

 

Quadro 3. Classificação das respostas dos acadêmicos, em que 𝑙 =

𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝐴𝐶 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 e 𝑟 =

𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 

Código da 

Resposta 
Resultado 

Quantidade de Participantes que 

Responderam dessa Forma 

Tipo 1 
Não descreveu como encontrar o lado do 

quadrado pedido. 
4 

Tipo 2 𝑙 =
𝐴𝐶

4
 2 

Tipo 3 𝑙 = √2𝜋𝑟2 1 

Tipo 4 𝑙 =
𝜋𝑟2

2
 1 

Tipo 5 𝑙 = √𝜋𝑟2 4 

  

Percebemos que a turma se dividiu em 3 grupos com 4 acadêmicos em cada um: o 

primeiro grupo não descreveu como determinar o lado do quadrado pedido (respostas do tipo 

1), o segundo grupo tentou encontrar uma relação, mas não chegou a conclusão correta devido 
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ao uso de alguma fórmula equivocada (respostas do tipo 2, 3 e 4) e o terceiro grupo conseguiu 

expressar o lado do quadrado de forma correta (respostas do tipo 5). 

 Nas respostas do tipo 1, verificamos algumas variações: um acadêmico escreveu as 

fórmulas da área do quadrado e da área do círculo sem fazer nenhum comentário. Outros dois 

tentaram explicar por extenso, no entanto apenas reformularam informações que já estavam no 

enunciado do problema. 

 

 

Figura 4. Exemplo de resposta do tipo 1: “Deve calcular também a área do quadrado. Área 

do quadrado = Lado × Lado. Se as áreas forem as mesmas, vão ocupar o mesmo espaço, 

então as áreas devem ser iguais.” 

Fonte: a autora 

 

 Uma das respostas enquadradas no tipo 1 nos chamou atenção pois, apesar de não conter 

a resposta de como encontrar o lado do quadrado, ela traz uma informação correta sobre a área 

de um círculo estar entre a área do quadrado inscrito e a área do quadrado circunscrito a este 

círculo. 
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Figura 5. Resposta do tipo 1 com quadrado inscrito e circunscrito: “1) Desenho; 2) 𝑑 =

𝑙√2 ⇔ 2𝑅 = 𝑙√2 ⇔ 𝑙 =
2𝑅

√2
, Á𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 =

2𝑅

√2
∙

2𝑅

√2
=

4𝑅2

√4
= 2𝑅2; 3) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 2𝑅 ∙ 2𝑅 = 4𝑅2; 4) 

𝛼 é 𝑎 𝑏𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑢𝑚 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑜: 𝑠𝑒𝑛 45° =
𝑥

𝑅
⇔

√2

2
=

𝑥

𝑅
⇔ 𝑥 =

√2𝑅

2
, 𝑅 − 𝑥 = 𝑎 ⇔ 𝑅 −

√2𝑅

2
= 𝑎 ⇔

2𝑅−√2𝑅

2
= 𝑎 ⇔

𝑅(2−√2)

2
= 𝑎 ⇔ 𝑎 = 0,2928𝑅; 5) Diagonal do quadrado 𝑎 × 𝑎: 

𝑑 = 𝑙√2 ⇔ 𝑑 = 0,2928√2𝑅 ⇔ 𝑑 = 0,4142𝑅, pegando uma parte dessa diagonal, 

aproximadamente 0,38, ou seja aumentando o raio 38% mais ou menos fará que o quadrado 

tenha uma área aproximadamente. Conclusão: Não é inscrito nem circunscrito ao círculo, 

mas está entre, 2𝑅2 < Á𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎 < 4𝑟2.” 

Fonte: a autora 

 

 Com a observação das respostas apresentadas percebemos que a falta de interpretação 

do enunciado do problema pode ter sido o motivo para estes acadêmicos não terem encontrado 

a solução que se esperava: uma forma de calcular o lado do quadrado desejado. 

 Nas respostas do tipo 2, dois participantes responderam que o lado do quadrado seria a 

área do círculo conhecido dividida por quatro, mas não explicaram como chegaram a esta 

conclusão. 
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Figura 6. Exemplo de resposta do tipo 2: “Sabendo-se a área do círculo divide-se essa 

medida por 4 e terá o comprimento dos lados do quadrado.” 

Fonte: a autora 

 

 As respostas dos tipos 3 e 4 chegaram em uma fórmula de calcular o lado do quadrado, 

mas de forma incorreta. 

 

 

Figura 7. Resposta do tipo 4: “𝐴 = 𝜋𝑅2, 𝐴 = 2𝑥 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 
𝜋𝑅2

2
= 𝑥: Ele terá que se basear 

nessa equação para conseguir saber o lado do quadrado”. 

Fonte: a autora 

 

 Aqui pudemos observar que a ideia inicial estava correta: igualar as áreas do círculo e 

do quadrado e então determinar uma maneira de calcular o lado do quadrado quando se conhece 

as informações do círculo. Mas este acadêmico escreveu as fórmulas da área do quadrado de 

forma incorreta como 𝐴𝑄 = 2𝑙. Isto demonstra falta de atenção dos participantes ou falta do 

conhecimento prévio sobre áreas de figuras planas. 

 As repostas do tipo 5 apresentaram uma forma correta de calcular o lado do quadrado. 
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Figura 8. Exemplo de resposta do tipo 5: “A medida de cada lado do lago (quadrado) deve 

ser o resultado dessa fórmula: 𝑎 = √𝑅2 ∙ 𝜋 ⇔ 𝑎 = 𝑅√𝜋.” 

Fonte: a autora 

 

Os quatro acadêmicos que responderam dessa forma igualaram as fórmulas da área do 

quadrado e da área do círculo e isolaram 𝑙 para determinar o que foi solicitado no problema. 

Alguns participantes também substituíram um valor numérico ao final para calcular a área, 

mesmo isso não sendo a proposta do problema. 

Pelas respostas dadas ao problema notamos que os estudantes tiveram algumas 

dificuldades na resolução: com a interpretação do enunciado, cálculo de área das figuras planas 

e abstração para resolver o problema sem valores numéricos. Isso nos mostra que alguns 

conteúdos básicos, como áreas de figuras planas, ainda causam confusão mesmo em estudantes 

do 2º ano da graduação, demonstrando as dificuldades do ensino de Geometria discutidas 

anteriormente. 

A observação das respostas nos ajudou a conduzir a discussão do segundo encontro 

evidenciando as fórmulas e conceitos nos quais os participantes demonstraram dificuldades. 

 

4.1.3. Segundo encontro 

 

Deste encontro participaram 11 acadêmicos. Iniciamos com uma apresentação de slides 

sobre a história do problema da quadratura. Comentamos sobre sua origem incerta, destacando 

alguns matemáticos envolvidos e algumas soluções dadas pelos matemáticos gregos. 

Em seguida apresentamos novamente o enunciado do problema proposto e os 

acadêmicos foram questionados sobre a interpretação do problema e se eles entenderam qual 

era o objetivo: 

 

A3: Entender sim, mas fazer daí tava mais difícil.  
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Apesar de apenas um participante ter respondido, os outros concordaram com esta fala. 

Isto nos mostra que, diferente de nossa primeira impressão de que os acadêmicos tiveram 

dificuldades na interpretação, na realidade eles entenderam o que deveriam fazer, mas tiveram 

dificuldades na resolução propriamente dita. Isso nos indica a falta do conhecimento prévio 

sobre cálculo de áreas de figuras planas e conceito de equivalência entre áreas. 

Na sequência, apresentamos os tipos de respostas que classificamos e questionamos 

sobre o que eles achavam de cada uma. Nesta discussão foi possível perceber que na resposta 

do tipo 2, quando dividiram a área do círculo por quatro, na verdade a ideia era dividir o 

comprimento da circunferência por quatro. Neste momento explicamos que tal ideia também 

não resultaria na resposta correta, pois figuras com o mesmo perímetro não possuem a mesma 

área. Esta parece ter sido uma informação nova para os acadêmicos, então discutimos sobre o 

perímetro das figuras envolvidas e fizemos um exemplo numérico no quadro para que eles 

visualizassem melhor. 

Os participantes não falaram muito sobre as soluções que deram ao problema, mas 

conforme cada solução foi apresentada explicamos por que estavam incorretas, suas expressões 

e gestos de concordância deram a entender que eles compreenderam onde estava o erro de cada 

uma. Esta discussão das respostas incorretas foi útil para retomar conceitos de área, perímetro 

e equivalência de áreas e esclarecer as diferenças entre áreas e perímetros, que foram 

confundidos em algumas soluções dadas.  

Discutimos também sobre a solução correta dada por 4 acadêmicos, para compartilhar 

com todos uma maneira de resolver o problema que consistia em igualar a área do círculo e a 

área do quadrado: 

 

𝐴𝐶 = 𝐴𝑄  ⟺  𝜋𝑟2 = 𝑙2  ⇔  𝑙 = √𝜋𝑟2  ⇔  𝑙 = √𝜋𝑟  

 

Assim obtivemos uma fórmula para encontrar o lado do quadrado conhecendo o raio do 

círculo de uma forma rápida e simples. Nesse momento instigamos os participantes a respeito 

da dificuldade encontrada pelos gregos em resolver este problema e alguns acadêmicos 

comentaram que “deve ser por causa das condições”, se referindo as regras de se utilizar 

apenas régua e compasso. 

 Eles não souberam explicar por que uma resolução que foi tão simples de se fazer 

intrigou os matemáticos gregos por tanto tempo. Então exploramos a principal diferença entre 

a solução que os gregos procuravam e a solução que acabamos de encontrar: os gregos queriam 

uma solução geométrica e o que fizemos foi uma solução algébrica. 
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 O fato de os gregos não conseguirem a solução geométrica foi, realmente, devido às 

condições impostas. Nesta solução o objetivo era construir um segmento que representasse o 

lado do quadrado procurado, mas, como vimos, o cálculo de 𝑙 depende da constante 𝜋 que é um 

número irracional ou incomensurável, como chamavam os gregos, que significa algo que não 

se pode medir. Além disso, naquela época os gregos ainda tentavam compreender os números 

irracionais o que fez com que eles empreendessem várias tentativas de solucionar o problema, 

seguindo as condições impostas, antes de sabermos que tal construção não era impossível de se 

fazer. 

 Após comentarmos as soluções que a turma encontrou e esclarecermos fórmulas, 

conceitos e diferenças de áreas e perímetros, apresentamos e analisamos dois métodos de 

resolver o problema: o primeiro pautado na matemática egípcia e o método de Ernest Hobson 

que é uma solução geométrica. 

 Os egípcios, por volta de 1800 A.E.C., muito antes de os gregos pensarem no problema 

da quadratura, possuíam um método para aproximar a área de um círculo pela área de um 

quadrado que consistia em tomar o lado do quadrado igual a 
8

9
 do diâmetro do círculo. Apesar 

de o método egípcio não ser, propositalmente, uma solução da quadratura do círculo vamos 

utilizar a ideia associada ao problema grego.   

Com o método egípcio apresentado, imediatamente os acadêmicos escreveram uma 

fórmula para representar o lado do quadrado dos egípcios: 𝑙 =
8

9
∙ 2𝑟. Ressaltamos que os 

egípcios não conheciam uma fórmula como esta, uma vez que os símbolos matemáticos ainda 

não existiam e, aproveitando a relação que eles escreveram, questionamos a turma: 

 

PP: E agora? O que podemos concluir partindo dessa fórmula?  

A3: Dá pra isolar o r. 

 

 Registramos isso no quadro, chegando em 𝑟 =
9

16
∙ 𝑙. E, novamente, instigamos os 

participantes em continuar trabalhando com esta relação para ver o que eles conseguiriam 

discutir. Neste momento, percebemos que os acadêmicos ficaram um pouco confusos, pois já 

tínhamos a relação para o lado quadrado dada pelos egípcios, que é a resposta do problema. 

Então fizemos outra pergunta:  

 

PP: O problema trata de duas áreas iguais, certo?  

Vários Acadêmicos: Sim.  

PP: Então, o que vocês sugerem?  
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 Os participantes fizeram mais algumas tentativas, calcularam a área do quadrado de lado 

𝑙 =
8

9
∙ 2𝑟 e a área do círculo de raio 𝑟 =

9

16
∙ 𝑙 e depois de observarem seus cálculos junto com 

o enunciado do problema da quadratura, um acadêmico então respondeu: 

 

A3: Área do círculo é (
8

9
∙ 2𝑟)

2

. 

 

Descrevendo assim que a área do círculo é equivalente a área do quadrado. Então 

escrevemos no quadro que 𝐴𝐶 = 𝐴𝑄, e os estudantes fizeram as substituições e resolveram: 

 

𝜋𝑟2 = 𝑙2  ⇔  𝜋𝑟2 = (
8

9
∙ 2𝑟)

2

 ⟺  𝜋𝑟2 =
256𝑟2

81
 ⟺ 𝜋 ≅ 3,16  

 

Conforme alguns encontraram o resultado, fizeram algumas perguntas e comentários: 

 

A4: De quando que era?  

PP: De 1800 a.C.  

A4: Nossa!  

PP: Era uma boa aproximação, né? 

 

 Depois que todos concluíram fizemos a resolução no quadro para determinar o ‘𝜋 dos 

egípcios’. 

 

PP: O que acham desse valor? 

A4: Bem perto do 3,14. Impressionante! 

 

 Com esta resolução os participantes perceberam que as dificuldades em determinar a 

quadratura do círculo estavam relacionadas com a imprecisão de 𝜋, os valores eram 

aproximados, pois os números irracionais ainda não eram compreendidos. Então existiram 

muitas aproximações que foram melhorando com o tempo, mas por melhores que fossem ainda 

eram aproximações, assim a quadratura continuava a intrigar os matemáticos. 

 Uma outra solução apresentada neste encontro foi o método de Ernest Hobson. Esta é 

uma solução geométrica dada pelo matemático inglês Ernest Willian Hobson (1856 - 1933) em 

sua obra Squaring the Circle, de 1913. Para exibir esta solução usamos o software Geogebra e 
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os acadêmicos puderam acompanhar reproduzindo os passos no aplicativo em seus celulares. 

Ao concluir a construção, os participantes usaram as ferramentas do Geogebra para medir o 

lado do quadrado encontrado e verificar que o resultado da construção é a quadratura do círculo 

dado inicialmente. 

 Para finalizar o segundo encontro propusemos um experimento para determinar o 

número 𝜋. Primeiramente questionamos os participantes: 

 

PP: Vocês sabem o que o número 𝜋 representa em uma circunferência?  

A4: Quantas vezes o diâmetro cabe do comprimento.  

 

 Somente A4 respondeu, mas os demais quando escutaram a resposta aparentaram 

lembrar da relação. Fizemos então o experimento com o objetivo de mostrar aos acadêmicos 

uma maneira de explorar o significado do número 𝜋 na circunferência, visto que esta constante 

está diretamente relacionada com o problema da quadratura. A finalidade disso foi 

instrumentalizar os futuros professores para que possam trabalhar atividades como essa no 

Ensino Básico. 

 O experimento consistiu em: 1) desenhar uma circunferência qualquer; 2) medir o seu 

diâmetro; 3) medir, com o auxílio de um barbante, o comprimento da circunferência; 3) montar 

uma tabela com as medições de cada circunferência da sala e; 4) determinar a razão entre o 

comprimento da circunferência e o diâmetro. 

 

 

Figura 9. Medição das circunferências 

Fonte: a autora 
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No Quadro 4 temos as medições que cada participante fez e a razão 
𝐶

𝑑
, cujo resultado 

fica próxima do valor real de 𝜋. 

 

Quadro 4. Medições do diâmetro e do comprimento das circunferências 

Participante Diâmetro (d) Circunferência (C) 
𝑪

𝒅
 

A1 11,2 cm 35,5 cm 3,17 

A2 12,0 cm 37,7 cm 3,14 

A3 12,4 cm 40,0 cm 3,22 

A4 6,6 cm 20,7 cm 3,14 

A5 4,8 cm 15,2 cm 3,16 

A6 6,1 cm 19,0 cm 3,11 

A7 11,9 cm 38,0 cm 3,19 

A8 7,6 cm 23,7 cm 3,12 

A9 11,4 cm 36,0 cm 3,16 

A10 15,0 cm 47,0 cm 3,13 

A11 8,7 cm 27,5 cm 3,16 

 

Os participantes não conheciam o experimento e acharam interessante, principalmente 

por ser simples de realizar, e foi possível perceber um interesse deles em fazer a atividade com 

seus alunos quando tiverem a oportunidade, conforme podemos observar nos comentários: 

 

A5: É interessante porque fica bem fácil do aluno entender. 

A6: É bom pro aluno entender o que significa o valor.  

 

Ao final deste encontro estávamos com poucos participantes, pois as aulas eram nos 

últimos horários da noite, então vários já haviam saído, mas os que ainda permaneciam, 

comentaram que o contexto histórico do problema trouxe mais significado para o conteúdo e 

que ficaram curiosos em saber como outros conceitos foram desenvolvidos. Com isso 

encerramos o segundo encontro e deixamos maiores discussões sobre a prática realizada para o 

último encontro. 

 

4.1.4. Terceiro encontro 

 

 O último encontro desta atividade previa uma conversa com os participantes para saber 

suas opiniões sobre a prática realizada. Estavam presentes 11 acadêmicos. Porém nos dois 

primeiros encontros percebemos que os acadêmicos não falavam muito e quando 

perguntávamos alguma coisa eram sempre as mesmas pessoas que respondiam. Pensando nisso, 

elaboramos um questionário para que eles respondessem. 
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 Inicialmente, antes de falar do questionário, tentamos conversar abertamente 

considerando algumas questões, mas não tivemos sucesso pois os acadêmicos respondiam 

apenas ‘sim’ ou ‘não’. Usamos então o questionário (ANEXO 1) que havíamos levado. Com o 

questionário os participantes se expressaram mais, a maioria escreveu suas opiniões e sugestões 

sobre a atividade.  

 Pudemos perceber, pelas respostas, que a maioria dos acadêmicos não conhecia o 

problema estudado, apenas 2 responderam que já tinham visto o problema da quadratura quando 

fizeram uma pesquisa para um trabalho de uma outra disciplina. Eles também comentaram que 

tiveram dificuldades em resolver por não entenderem o problema ou por não lembrarem dos 

conceitos necessários. 

 

 

Figura 10. Resposta de A7 à questão 2: “Sim, os dois5, pois já havia esquecido alguns 

conceitos que ajudariam a resolver, por isso não consegui chegar nas respostas, nos dois 

problemas.” 

Fonte: a autora 

 

Quanto a utilização da HM, os acadêmicos demonstraram ter gostado de saber o 

contexto das soluções, bem como de trabalhar com o mesmo problema que os gregos 

estudavam. Também se mostraram motivados a aplicar o que aprenderam com seus futuros 

alunos. 

 

 
5 Na Figura 10, A7 se refere a dois problemas pois, quando os acadêmicos responderam o questionário já haviam 

participado de duas atividades, mas aqui estamos descrevendo apenas uma delas. 
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Figura 11. Resposta de A8 à questão 3: “Sim, gostei. Pois aprendi a resolver problemas 

matemáticos que percorreram milhares de anos. Isso irá contribuir muito na formação, pois 

além de apreender a cultura dos povos (Gregos), poderei ensinar os alunos, deixando o 

conteúdo e a aula mais interessantes.” 

Fonte: a autora 

  

 Neste recorte da Figura 11 também podemos destacar que A8 diz que “aprendeu a 

resolver problemas matemáticos”, nos mostrando que, além de proporcionar aos estudantes uma 

experiência de como usar a HM nas aulas de Matemática, esta atividade também permitiu um 

melhor entendimento dos conteúdos relacionados ao problema da quadratura. 

Perguntamos aos participantes se eles gostariam de propor alguma melhoria ou 

modificação na atividade realizada e dois deles sugeriram uma “linguagem menos difícil”. 

Entendemos que isto está relacionado com a dificuldade expressada por eles na resolução da 

atividade, e na finalização do produto educacional revisaremos as explicações para que o 

material fique claro e acessível. Outra sugestão foi “fazer uma competição na parte de medir o 

𝜋” que também poderemos incluir como proposta de atividade componente da versão final do 

produto educacional. 

 

4.2. Atividade 2: Medindo alturas inacessíveis! 

 

 Esta atividade foi realizada no curso de extensão universitária ‘História da Matemática 

no Ensino de Geometria’. Contamos com a participação de todos os 10 acadêmicos que estavam 

inscritos que, para esta descrição, foram nomeados de participante 1 até participante 10, sob os 

códigos de P1 até P10. O objetivo foi mostrar aos participantes como trabalhar o tema 

semelhança de triângulos por meio de uma atividade pautada em um episódio famoso da HM, 

em que o matemático grego Tales de Mileto (c. 624 – c. 547 A.E.C.) é desafiado a medir a 

altura da grande pirâmide Quéops.  

 Iniciamos a atividade comentando sobre as pirâmides do Egito, para isso montamos uma 



 

 

44 

 

apresentação de slides com imagens e alguns tópicos para discussão. Logo no início 

questionamos os participantes: 

 

PP: O que vocês lembram sobre as pirâmides do Egito? 

P7: Eram os túmulos dos faraós. 

P2: Eles guardavam tudo que tinham, por isso era tão grande. 

P6: Vimos alguma coisa em História da Matemática. 

PP: Sim, falamos da construção das pirâmides e sobre o método de medição da pirâmide que 

veremos na atividade de hoje. Lembram qual era? 

P7: Não. 

P5: Mais ou menos. 

PP: Tudo bem, já vamos relembrar. 

 

 Verificamos nesta fala inicial dos participantes que eles lembravam de algumas 

informações sobre as pirâmides e, como a maioria dos participantes era da 3ª série do curso de 

Licenciatura em Matemática, eles lembravam de ter estudado sobre a história e construção das 

pirâmides na disciplina de História da Matemática que eles estavam cursando naquele ano. 

 Dando continuidade, comentamos brevemente sobre a história das pirâmides e 

destacamos algumas pirâmides famosas do Egito antigo até chegarmos à pirâmide Quéops, que 

era tema da atividade planejada.  

Durante essa fala mostramos aos participantes a primeira pirâmide construída no Egito, 

que ficou conhecida como pirâmide em degraus, construída na cidade de Saqqara para o 

sepultamento do faraó Dsojer (2630 A.E.C.). Também falamos da pirâmide curvada cuja 

construção iniciava com um ângulo de 54 graus com o chão e terminava com uma inclinação 

de 43 graus. Esta foi erguida para o faraó Snefru (2600 A.E.C) na cidade de Dahshur. 

 

 

Figura 12. Pirâmide em Degraus 

Fonte: Museus Egípcio e Rosacruz - Tutankhamon6 
 

6 Disponível em: http://museuegipcioerosacruz.org.br/a-grande-piramide-do-egito-misterio-ou-ciencia/. 

http://museuegipcioerosacruz.org.br/a-grande-piramide-do-egito-misterio-ou-ciencia/
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Figura 13. Pirâmide Curvada 

Fonte: Apaixonados por História7 

 

Os participantes observaram que essas construções não tinham um formato de pirâmide 

conforme a definição8 que conhecemos e surgiram alguns comentários e ideias de problemas 

que poderiam ser formulados utilizando as primeiras pirâmides do Egito: 

 

P8: Mas essas duas não são pirâmides né? 

PP: Não, pela definição que conhecemos de pirâmide não são. 

P2: Pra ser pirâmide tem que ser triângulo. 

PP: Isso, tem que ter todas as faces triangulares. 

P8: Mesmo assim seria legal pra fazer uns problemas. 

 

 Se referindo à pirâmide curvada os acadêmicos comentaram: 

 

P6: Imagina se eles tivessem continuado ela com 54 graus! 

P2: É uma conta legal de fazer aí, se eles não tivessem mudado a inclinação quanto ia dar de 

altura? 

PP: É um problema para propor aos alunos, boa ideia! 

P8: Dá pra trabalhar os volumes também, dividindo ali em duas partes para ver qual seria o 

total. 

PP: Sim, é outra ideia de exercício. E quais sólidos geométricos usaríamos para os volumes? 

P1, P2 e P8: Uma pirâmide em cima e um tronco de pirâmide embaixo. 

 

 
7 Disponível em: https://www.apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/118/um-guia-basico-das-piramides-do-

egito-antigo. 
8 A pirâmide é um poliedro com uma base formada por um polígono e as faces formadas por triângulos, unidas em 

um vértice a uma certa altura. 

https://www.apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/118/um-guia-basico-das-piramides-do-egito-antigo
https://www.apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/118/um-guia-basico-das-piramides-do-egito-antigo
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 Também comentaram sobre a pirâmide em degraus: 

 

P7: Dá pra fazer para a outra pirâmide também, com vários troncos de pirâmide pra calcular 

o volume total. 

PP: Isso mesmo, dá pra fazer o volume das duas!  

 

 Como o grupo estava discutindo sobre os problemas e conteúdo que poderiam ser 

trabalhados com a história das pirâmides, aproveitamos para questioná-los mais a respeito 

disso: 

 

PP: O que mais vocês acham que poderíamos trabalhar com as pirâmides, quais conteúdos? 

P6: Dá pra fazer área também. 

P2: É, área lateral e área total. 

P7: Ali tem triângulo e trapézio pra calcular as áreas. 

P8: Tem a base também, mais um quadrado ou retângulo daí. 

PP: Muito bom! Viram como um assunto pode render bastante? É só discutir um pouco que 

surgem várias ideias. 

 

 Os participantes ainda fizeram alguns comentários a respeito da utilização desses 

métodos nas aulas de Matemática: 

 

P2: E é melhor de ensinar assim, com os problemas sobre as pirâmides, do que só mostrar as 

fórmulas e dar aqueles exercícios do livro. 

P6: Nossa! É bem mais legal, porque os alunos vão se interessar mais e entender pra que serve 

os conteúdos. 

 

Após essa discussão sobre as primeiras pirâmides que resultou em algumas ideias de 

problemas para trabalhar com volumes, área total e área lateral de sólidos geométricos, 

continuamos com a apresentação do tema para iniciarmos a atividade elaborada sobre a altura 

da pirâmide de Quéops.  

Na sequência da apresentação falamos sobre a pirâmide vermelha que também foi 

construída na cidade de Dahshur para o faraó Snefru para substituir a pirâmide curvada que não 

agradou ao faraó. A pirâmide vermelha foi a primeira pirâmide verdadeira com faces 

triangulares e era a mais alta quando foi construída. 
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Figura 14. Pirâmide Vermelha com a Pirâmide Curvada ao fundo 

Fonte: Memphis Tours9 

 

 Ao ver a figura 14 nos slides os participantes perguntaram por que a pirâmide não parece 

vermelha na foto: 

 

P3: Mas ela não é vermelha de verdade né profe? 

PP: Nas fotos ela não parece ser vermelha, mas quando foi construída ela era revestida de um 

material semelhante ao granito que com os raios de sol refletiam uma cor avermelhada, por 

isso eles chamaram de pirâmide vermelha. 

 

 Em seguida, concluindo a introdução da atividade, chegamos às pirâmides mais famosas 

do Egito: as três pirâmides do deserto de Gizé. Dentre as três está a pirâmide de Quéops, 

conhecida como a grande pirâmide por ser a maior de todas, que foi erguida por volta de 2550 

A.E.C. para o faraó Quéops. As outras duas pirâmides foram construídas em cerca de 2500 

A.E.C. e são dos faraós Quéfren e Miquerinos, respectivamente filho e neto de Quéops. 

 

 

Figura 15. Pirâmides de Gizé 

Fonte: Super Interessante10 

 
9 Disponível em: https://br.memphistours.com/Egito/Guia-de-Viagem/Piramides-do-Egito/wiki/Piramides-de-

Daahshur. 

 
10 Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/arqueologo-pode-ter-descoberto-o-segredo-da-forma-das-

piramides/. 

https://br.memphistours.com/Egito/Guia-de-Viagem/Piramides-do-Egito/wiki/Piramides-de-Daahshur
https://br.memphistours.com/Egito/Guia-de-Viagem/Piramides-do-Egito/wiki/Piramides-de-Daahshur
https://super.abril.com.br/ciencia/arqueologo-pode-ter-descoberto-o-segredo-da-forma-das-piramides/
https://super.abril.com.br/ciencia/arqueologo-pode-ter-descoberto-o-segredo-da-forma-das-piramides/
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Assim pudemos iniciar o experimento sobre a medição da altura da pirâmide Quéops 

atribuído a Tales de Mileto. Primeiramente falamos sobre quem foi Tales de Mileto e alguns de 

seus feitos matemáticos incluindo o episódio em que ele estava no Egito e foi desafiado a medir 

a altura da pirâmide Quéops. Neste momento perguntamos aos participantes se eles conheciam 

a história e se tinham alguma de ideia de o que Tales poderia ter feito para descobrir: 

 

PP: Vocês conheciam a história? 

P2, P3, P6, P7 e P8: Sim. 

PP: Onde vocês ouviram? 

P7: Na aula de História da Matemática. 

PP: Isso mesmo, quando falamos dos matemáticos gregos vimos sobre o Tales ter medido a 

altura da pirâmide. E alguém lembra como ele fez? Ou tem alguma ideia de como fazer, mesmo 

que não lembre o procedimento do Tales? 

P2: Ele mediu a sombra. 

PP: Exatamente! 

 

 Neste momento perguntamos se todos lembravam disso e a maioria dos participantes 

respondeu que sim. Os acadêmicos da 3ª e 4ª séries já tinham visto este problema nas aulas de 

HM e os 2 participantes da 2ª série foram os únicos que ainda não sabiam sobre a história e nem 

como Tales fez a medição.  

 Os participantes ainda fizeram mais alguns comentários pensando em uma outra forma 

de descobrir a altura da pirâmide: 

  

P7: Dava pra usar um teodolito, igual a gente fez para medir a árvore. (Nesta fala P7 se referia 

a uma atividade feita em outra disciplina e com outro professor) 

P2: Nem tinha teodolito na época do Tales. [risos] 

P7: Exatamente! [risos] 

P6: Pra ele poder usar ia ter que inventar primeiro. 

P7: Pois é, mas dá pra fazer com os alunos. 

PP: Sim, podemos mostrar o método do Tales e usar a medição com ajuda do teodolito como 

uma alternativa mais moderna para resolver o mesmo problema. 

 

Neste diálogo podemos identificar a percepção dos acadêmicos de que a Matemática e 

os instrumentos disponíveis na época de Tales eram muito diferentes daquilo que temos hoje 
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em dia e que a Matemática foi construída de acordo com seu tempo e contextos. 

Dessa forma passamos a discutir o método usado por Tales para determinar a altura da 

pirâmide: 

 

PP: Alguém gostaria de explicar com mais detalhes o procedimento do Tales para medir a 

pirâmide? 

P2: Ele usou uma estaca que ele sabia o tamanho pra comparar a sombra da estaca com a da 

pirâmide e depois fazer a proporção da altura da estaca com a da pirâmide também. 

 

 Com essa resposta percebemos que os participantes estavam familiarizados com o 

episódio da medição da pirâmide e lembravam de alguns detalhes pois já tinham visto a história 

na disciplina de HM. No entanto os participantes P9 e P10, que estavam na 2ª série, ainda não 

conheciam a história, por isso explanamos os procedimentos usados por Tales com o grupo para 

que todos compreendessem e pudessem fazer um experimento baseado no método de Tales. 

 Apresentamos então, por meio de algumas imagens, como Tales procedeu para cumprir 

o desafio de determinar a altura da pirâmide Quéops. Explicamos que existem algumas 

variações na história, dependendo de quem a conta, mas, de maneira genérica, a ideia de Tales 

foi usar um objeto de referência, do qual ele conhecia a altura, e esperar o momento em que a 

sombra projetada pelo objeto tivesse o mesmo tamanho do objeto real. Neste momento Tales 

mediu a sombra da pirâmide e pôde concluir que sua altura seria igual ao tamanho da sombra 

projeta mais uma medida equivalente à metade da base da pirâmide, já que parte da sombra 

estava embaixo dela. 

 

 

Figura 16. Ilustração do método de Tales 

Fonte: Matemática Fera11 
 

11 Disponível em: http://matematicaferafacitec.blogspot.com/2011/08/tales-de-mileto-piramide-e-o-

teorema.html. 

http://matematicaferafacitec.blogspot.com/2011/08/tales-de-mileto-piramide-e-o-teorema.html
http://matematicaferafacitec.blogspot.com/2011/08/tales-de-mileto-piramide-e-o-teorema.html
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 Em seguida fizemos um experimento em que os participantes se basearam no método 

de Tales para medir algum objeto de escolha deles. Primeiramente foram formados três grupos, 

no Grupo 1 estavam P1, P2, P3 e P4, no Grupo 2 estavam P5, P6 e P7 e no Grupo 3 estavam 

P8, P9 e P10.  

Após a formação dos grupos os acadêmicos foram até a área externa para escolher o que 

eles iriam medir. O Grupo 1 escolheu medir a altura do prédio do Departamento de Matemática 

(DEMAT), o Grupo 2 escolheu um poste e o grupo 3 escolheu um pilar em frente ao prédio do 

DEMAT. 

 

 

Figura 17. Objetos escolhidos para medição 

Fonte: a autora 

 

 Então, com o auxílio de uma trena eles começaram as medições: 

 

P10: Profe, é só medir a sombra agora? 

PP: Vocês escolheram um objeto para determinar a altura, agora vão medir a sombra dele. E 

o que mais vocês precisam? Não está faltando alguma coisa? 

P8: Falta uma referência, pra poder comparar depois. 

PP: Isso, e o que vocês trouxeram que pode ser a referência? 

P6: Nós (Grupo 2) temos uma garrafinha. 

P1: Não temos nada (Grupo 1). 

P10: Nós também não (Grupo 3). 
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PP: Não tem nada aqui que possa servir de referência? 

P2: Vamos procurar um galho ou uma estaca igual a do Tales! 

P8: Pode ser uma pessoa do grupo? 

PP: Sim, podem usar qualquer coisa que consigam medir a altura com a trena. Pode ser um 

integrante do grupo. 

P8: Então pode ser eu a referência. 

 

Assim, o Grupo 2 usou uma garrafa de água como referência e os grupos 1 e 3 utilizaram 

P8 e P10, respectivamente, como referência. Após esta escolha cada grupo fez suas medições e 

anotações. 

 

 

Figura 18. Objetos de referência escolhidos pelos grupos 

Fonte: a autora 
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Figura 19. Medição das sombras dos objetos escolhidos pelos grupos 

Fonte: a autora 

 

Com todas as medições em mãos retornamos para a sala para concluir a atividade. 

Solicitamos que os grupos se reunissem e concluíssem os cálculos para determinar a altura dos 

objetos escolhidos. Neste momento os participantes fizeram rapidamente os cálculos, pois, 

conforme comentamos anteriormente, eles já conheciam o procedimento e sabiam como 

resolver. Todos utilizaram a semelhança de triângulos para resolver os problemas. 

O Grupo 1 determinou que a altura da coluna mais alta do prédio do DEMAT mede 12, 

87 metros, o Grupo 2 encontrou que a altura do poste é 7,13 metros e o Grupo 3 conclui que a 

altura do pilar em frente ao bloco é 8,36 metros. 

 

 

Figura 20. Cálculo do Grupo 1 

Fonte: a autora 
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Figura 21. Cálculo do Grupo 2 

Fonte: a autora 

 

 

Figura 22. Cálculo do Grupo 3 

Fonte: a autora 

 

Os integrantes do Grupo 2 ainda resolveram conferir a medida que encontraram 

pesquisando na internet qual é a altura padrão de um poste como o que foi utilizado na atividade. 
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Encontraram que o poste mede 9 metros e questionaram os cálculos que fizeram: 

 

P6: Achei muita diferença! Será que medimos errado? 

PP: Não, as medidas estavam boas! Acho que falta informação do poste. Esses 9 metros são a 

altura total do poste, certo? 

P7: É, acho que é, nós pesquisamos “qual a altura de um poste”. 

PP: Certo, mas precisamos saber como o poste é instalado. 

P2: Tem que enterrar a base pra ele não cair. 

PP: É isso, e o que vocês mediram é só a parte que está acima do solo. 

P5: Deixa eu procurar aqui quanto fica pra baixo da terra. Achei! Para um poste de 9 metros 

fica 1,5 metros abaixo do solo. 

P6: Ah tá, agora faz mais sentido. 

P7: Então a parte que aparece tem 7,5 metros. 

PP: Exatamente! E vocês calcularam 7,13 metros, então ficou perto sim. 

 

Nos outros grupos, não foi possível conferir as medidas encontradas pois não 

conhecíamos as medidas reais do prédio do DEMAT. 

Após os grupos finalizarem os cálculos, discutimos sobre o experimento realizado para 

que os participantes pudessem falar suas opiniões e dar sugestões para complementar e 

melhorar a atividade. Comentamos que nessa experiência nosso objetivo foi mostrar a eles uma 

forma de se inserir a HM nas aulas de Matemática utilizando um episódio conhecido da HM 

para formular uma atividade que permitisse trabalhar o tema semelhança de triângulos. 

 

PP: Vocês perceberam alguma diferença dos cálculos que vocês fizeram para o método de 

Tales? 

P5: Eu acho que foi a proporção que nós fizemos. A profe falou antes que o Tales esperou a 

sombra do bastão ter o mesmo tamanho do bastão, aí ele não fez conta só mediu a sombra da 

pirâmide e já tinha a resposta. 

P6: É verdade, quando medimos a nossa referência o tamanho da sombra era maior que o da 

garrafa. 

P7: Mas a gente sabia que dava pra fazer a proporção então não precisamos ficar esperando 

igual o Tales. 

 

Aqui aproveitamos para comentar que eles já conheciam o conteúdo de semelhança de 

triângulos então não foi necessário que fizéssemos uma explanação sobre isso mas, para 
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desenvolver esta atividade com estudantes do Ensino Básico, após o momento das medições 

será necessária uma explicação do conteúdo para que a atividade possa ser concluída.  

Perguntamos então se eles gostariam de dar alguma sugestão de mudança ou 

complementação para a atividade que foi realizada: 

 

P2: Daria pra aproveitar esse negócio do tamanho da sombra. Os alunos poderiam pesquisar 

quando a sombra de um objeto tem o mesmo tamanho do objeto e como é a variação do 

tamanho da sombra durante dia. 

P6: Poderiam até fazer outro experimento: medir a sombra de um objeto em vários momentos 

do dia para ver como ela varia e determinar o horário em que o tamanho da sombra é igual 

ao objeto e também qual é o horário da maior sombra e da menor.  

P8: Aí já daria pra trabalhar outros conteúdos né? Dá pra fazer uma tabela com as medições 

e gráficos. 

P2: E encontrar uma função para calcular o tamanho da sombra pelo horário. 

PP: Só essas ideias sobre as sombras já dariam uma nova atividade, para estudar outros 

conteúdos. Gostei! 

 

Com estes comentários ressaltamos que, como as sombras mudam de tamanho de acordo 

com o horário, é importante que as medições das sombras do objeto que queremos determinar 

a altura e do objeto de referência sejam feitas no mesmo instante para garantir um melhor 

resultado. 

 

P6: Pode ser por isso então que o nosso resultado não deu exatamente 7,5 metros. 

PP: Sim, isso pode ter influenciado porque vocês mediram a sombra do poste e depois a da 

garrafa, não foi ao mesmo tempo. Mas também tem que considerar os erros que nós cometemos 

nas medições manuais. 

P8: Acho que seria interessante escolher objetos que a gente saiba a altura real, como foi o 

poste, para os alunos poderem conferir que realmente dá certo. 

 

Para finalizar pedimos que os participantes compartilhassem sua opinião sobre a 

experiência, pontos negativos, pontos positivos e qualquer outro comentário ou sugestão que 

quisessem fazer: 

 

P6: Eu não sei se é um ponto negativo, mas essa atividade depende do clima, se não tiver sol 

não dá pra fazer. 
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PP: Precisa ser planejada, né? E sempre tem que ter o plano B, caso o clima atrapalhe. 

P7: Foi por isso que usamos o teodolito para medir a árvore, não tinha sol, a aula era de noite 

[risos]. 

PP: Verdade! O que mais pessoal? 

P8: Eu gostei, achei a atividade interessante e não é difícil de fazer com os alunos, isso é bom 

porque geralmente não tem muito tempo pra fazer essas coisas. Então se for uma atividade 

mais curta é melhor. 

P2: Eu acho que foi bom pra gente ter ideia de como usar a HM na aula, porque a gente estuda 

muita teoria e as vezes nem vê nada na prática. 

P7: Também acho! E eu gostei porque nós fizemos mesmo, em vez de só falar como poderia 

ser, assim a gente pode levar pros nossos alunos já sabendo como é a dinâmica. 

P6: E o experimento foi sobre semelhança de triângulos, mas na parte da história das 

pirâmides dava pra fazer vários problemas que também teriam o contexto histórico. 

 

Com estas últimas falas pudemos perceber um entusiasmo dos participantes em 

perceberem que é possível colocar em prática as metodologias que eles estudam durante a 

graduação. Também identificamos nas falas a intenção dos participantes em reproduzir a 

atividade em suas práticas futuras.  

Ressaltamos ainda, que nosso objetivo com esta atividade era fazer um experimento, 

baseado no método de Tales para medir a altura da pirâmide Quéops, para tratar de semelhança 

de triângulos mas, no decorrer da introdução sobre as pirâmides, surgiram várias ideias de 

problemas de volumes e áreas e no final algumas ideias para o estudo de tabelas, gráficos e 

funções a partir do tamanho das sombras. Estas sugestões foram consideradas na montagem da 

versão final do nosso produto educacional. 

 

4.3. Atividade 3: Um número dourado? 

 

Esta última atividade também foi realizada no curso de extensão universitária ‘História 

da Matemática no Ensino de Geometria’. Contamos com a participação de todos os inscritos 

que continuarão sendo citados sob os códigos de P1 até P10. O objetivo foi mostrar aos 

participantes maneiras de trabalhar os temas razão e proporção por meio de problemas 

geométricos relacionados à Razão Áurea. Este tema foi escolhido para uma das atividades do 

curso devido às indicações dos acadêmicos que participaram da Atividade 1, quando 

responderam ao questionário final da atividade alguns disseram que a Razão Áurea era um tema 

que gostariam de estudar e conhecer a história. 



 

 

57 

 

Como as primeiras menções e discussões acerca da Razão Áurea estão relacionadas com 

matemáticos gregos, iniciamos esta atividade perguntando aos participantes o que eles sabiam 

sobre a civilização grega e suas contribuições para a Matemática.  

 

P2: Os gregos foram importantes na Geometria. 

P8: Eles que fizeram as demonstrações. 

P10: Aquele problema que fizemos na aula (Atividade 1) era dos gregos e a profe explicou no 

primeiro dia de aula que chamamos de Geometria Euclidiana por causa do Euclides que era 

grego também. 

P6: O Tales que mediu a altura da pirâmide também era grego. 

P2: Tinha os pitagóricos também, aquele grupo que o Pitágoras era o líder. 

  

Assim pudemos verificar que os acadêmicos lembravam de alguns matemáticos gregos 

e especialmente da importância desta civilização para o desenvolvimento da Geometria. Vale 

ressaltar que os participantes P2, P8 e P6 estavam cursando a disciplina de HM naquele ano e 

já haviam estudado sobre a civilização grega e P10 que estava na turma da Atividade 1, mesmo 

sem ter cursado a disciplina de HM, lembrava do que discutimos na turma sobre a Geometria 

Euclidiana. 

Com estas falas iniciais aproveitamos para comentar sobre as contribuições de Pitágoras 

(ou Pitagóricos) e Euclides destacando que estes matemáticos contribuíram para os estudos 

sobre a Razão Áurea pois ela aparece na construção do pentagrama, que era o símbolo dos 

Pitagóricos e também em uma proposição do livro 6 da obra ‘Os Elementos’ de Euclides. Em 

seguida perguntamos aos participantes se eles conheciam a Razão Áurea: 

 

PP: Vocês já ouviram falar na Razão Áurea? O que vocês sabem sobre ela? 

P10: É o número de ouro. 

P2: Dizem que usaram nas construções na Grécia. 

P7: Na Mona Lisa também. 

 

Nesses comentários percebemos que os participantes sabiam do que se tratava, mas 

ninguém mencionou o valor do número de ouro ou uma definição da Razão Áurea, então 

pedimos para que, em grupos, eles resolvessem dois problemas que resultariam no número de 

ouro. 

 

 



 

 

58 

 

Quadro 5. Problemas iniciais sobre o número de ouro 

Problema 1: Determinar um número positivo que seja uma unidade maior do que o seu inverso. 

Problema 2: Determinar um número positivo tal que a diferença entre seu quadrado e ele seja 1. 

 

Os participantes formaram quatro grupos. No Grupo 1 estavam P1 e P2, no Grupo 2 

estavam P3 e P4, no Grupo 3 estavam P5, P6 e P7 e no Grupo 4 estavam P8, P9 e P10. Para 

resolver os problemas os grupos discutiram por alguns momentos e logo escreveram uma 

equação para representar cada uma das questões e resolveram. 

 

 

Figura 23. Resolução do Problema 1 feita pelo Grupo 4 

Fonte: a autora 
 

 

 Podemos perceber que este grupo já observou que a resposta negativa encontrada não 

poderia ser utilizada, pois o problema pedia para determinar um número positivo. Aproveitamos 

esta observação comentar que na época de Pitágoras e Euclides os números negativos também 

não eram considerados e nem compreendidos ainda, especialmente por eles tratarem de 

problemas geométricos.  
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Figura 24. Resolução do Problema 2 feita pelo Grupo 3 

Fonte: a autora 

 

 Aqui podemos ver que o Grupo 3 chegou na mesma equação do problema 1 e 

consequentemente encontrou a mesma resposta. Também podemos ver que, resolvendo os 

problemas, este grupo lembrou que o número encontrado é o número de ouro e que sua 

representação é letra Φ (pronuncia-se “fi”) do alfabeto grego. Percebemos então que, apesar de 

eles não terem falado isso quando perguntamos no início da atividade, eles sabiam qual era o 

número de ouro, pois reconheceram quando o encontraram como resposta dos problemas. 

Questionamos também os outros participantes a respeito disso: 

 

PP: Então pessoal, qual resposta vocês encontraram? 

P8: Deu 1,618 nos dois. 

P10: Esse é o número de ouro, né? 

PP: É! Vocês sabiam que o valor era esse? 

P8: Eu não lembrava do valor, mas deduzi porque deu igual nos dois problemas. 

P10: Eu lembrava porque já tinha visto antes. 

 

Concluídos os problemas iniciais para que os participantes lembrassem ou conhecessem 

o número de ouro partimos para algumas situações em que a Razão Áurea é encontrada na HM. 

Elaboramos o terceiro problema sobre o pentagrama, o símbolo dos Pitagóricos. 

 

Quadro 6. Problema sobre a razão áurea no pentagrama 

Problema 3: A Irmandade Pitagórica usava um pentagrama como símbolo de sua sociedade secreta. Um 

pentagrama é a estrela formada quando desenhamos todas as diagonais de um pentágono regular. Esta figura 

possui muitas propriedades, uma delas é ela gera outro pentágono no qual podemos desenhar um novo 

pentagrama. Também é possível encontrar a Razão Áurea nesta construção. Desenhe um pentágono e suas 

diagonais e determine onde está a Razão Áurea. 
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 Para resolver este problema os grupos utilizaram o software Geogebra para fazer a 

construção e determinar as medidas necessárias. 

 

 

Figura 25. Construção do pentagrama no Geogebra feita pelo Grupo 3 

Fonte: a autora 

 

A partir do desenho e das medidas dos segmentos formados os participantes fizeram 

algumas tentativas e encontraram a Razão Áurea entre a medida de alguns segmentos. 

 

 

Figura 26. Reprodução do pentagrama e resolução do Grupo 4: 
𝑟

𝑏
=

1,618

1
= 1,618 e 

𝑎

𝑡
=

0,618

0,38167
= 1,618 

Fonte: a autora 

 

 Nos outros grupos também foi encontrado que 
𝑏

𝑎
=

1

0,61803
= 0,618. Dessa forma, 

observando o desenho e as medidas dos segmentos, explicamos que se organizarmos as medidas 

em ordem crescente, sempre que dividimos a medida de um segmento pela medida do segmento 

imediatamente inferior teremos como resposta aproximadamente o número de ouro. 
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 Na sequência apresentamos a definição de média e extrema razão: diz-se que uma linha 

reta é cortada na razão extrema e média quando, assim como a linha toda está para o maior 

segmento, o maior segmento está para o menor. 

 

 

Figura 27. Definição de média e extrema razão 

Fonte: Clubes de Matemática da OBMEP12 

 

 Então propomos um problema relacionado à esta definição. 

 

Quadro 7. Problema sobre divisão de um segmento em média e extrema razão 

Problema 4: Sejam 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  um segmento de comprimento 1 e 𝑋 um ponto entre A e B. Assim, consideraremos três 

segmentos: o segmento menor, o maior e o segmento todo. 

a) Determinar a distância entre os pontos A e X de forma que a razão entre os comprimentos do menor e 

do maior dos segmentos seja igual à razão entre os comprimentos do maior e do segmento todo. 

b) Determinar a razão entre os comprimentos do maior e do menor segmento. 

 

 

Figura 28. Resolução do problema 4 feita pelo Grupo 2 

Fonte: a autora 
 

12 Disponível em: http://clubes.obmep.org.br/blog/atividade-a-razao-aurea/.  

http://clubes.obmep.org.br/blog/atividade-a-razao-aurea/
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 Os grupos encontraram novamente a mesma equação dos problemas 1 e 2 e verificaram 

que a razão solicitada no item ‘b’ é a Razão Áurea. Após estes cálculos os participantes fizeram 

algumas observações: 

 

P7: Além de 
𝑎

𝑏
 o inteiro dividido por 𝑎 também dá a Razão Áurea, igual no pentagrama. 

PP: Isso mesmo, os segmentos têm as mesmas medidas. 

P2: E isso vale para qualquer tamanho de segmento? 

PP: Podemos fazer a verificação! Vamos calcular como fica a razão para um segmento 

qualquer, sem especificar o tamanho? 

 

 Os grupos fizeram os cálculos e determinaram uma relação para encontrar o tamanho 

do segmento 𝑎 em função do comprimento total 𝑥. 

 

 

Figura 29. Relação encontrada pelo Grupo 4 

Fonte: a autora 

 

Os grupos fizeram o cálculo e chegaram em 𝑎 = 0,618𝑥, mas não concluíram o 

raciocínio para demostrar que de fato a razão encontrada entre o todo (𝑥) e a maior parte (𝑎 =

0,618𝑥) e entre a maior parte e a menor parte (𝑏 = 𝑥 − 𝑎) é igual ao número de ouro. Dessa 

forma colocamos o resultado que eles encontraram no quadro e concluímos juntos que: 

 

𝑥

𝑎
=

𝑥

0,618𝑥
=

1

0,618
= 1,618 

e 

𝑎

𝑏
=

0,618𝑥

𝑥 − 0,618𝑥
=

0,618

0,382
= 1,618 
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 Assim os participantes visualizaram que sempre que um segmento está divido em média 

e extrema razão, as razões 
𝑥

𝑎
 e 

𝑎

𝑏
 serão o número de ouro. Para finalizar este problema fizemos 

uma construção no Geogebra para dividir um segmento dado na proporção áurea, baseada no 

método usado por Euclides em sua obra ‘Os Elementos’. 

 Em seguida apresentamos a definição de retângulo áureo: um retângulo áureo é um 

retângulo cujo comprimento do seu lado maior dividido pelo comprimento do seu lado menor 

é igual ao número de ouro. Também mostramos aos participantes a construção de um retângulo 

áureo no Geogebra.  

 Ressaltamos que nessas duas construções os grupos acompanharam e reproduziram os 

passos no Geogebra, sendo que cada grupo iniciava com uma medida a escolha deles e ao 

finalizar as construções eles usaram os recursos do software para medir os segmentos 

necessários e calcular as razões e puderam concluir que, independentemente das medidas 

iniciais, a razão era sempre o número de ouro. 

 Ao tratar do retângulo áureo os participantes fizeram alguns comentários: 

 

P7: É esse retângulo que aparece nas construções né? 

P8: Na Mona Lisa também! 

PP: É o que dizem!  

 

 Aproveitamos este momento para tratar de alguns mitos sobre a Razão Áurea estar em 

toda parte. Pedimos para que os participantes pesquisassem onde encontramos a Razão Áurea 

e eles encontraram várias respostas: 

 

P7: No Partenon de Atenas, na Mona Lisa, na concha de um caracol, no corpo humano... 

P2: Aqui diz que tem no símbolo da Apple. 

P5: Nas pirâmides. 

P8: Nossa! Parece que tem em tudo que é coisa. 

P6: Mas tá estranho, será que é verdade? 

P2: Se olhar nas imagens, tá meio esquisito. 

P7: Encaixaram o retângulo de um jeito aleatório. Tô desconfiando, acho que não tem em todos 

esses lugares não! 

 

 Nestas falas se evidencia uma visão crítica dos participantes em questionar se as 

informações encontradas são verdadeiras. Com os questionamentos que partiram dos grupos 
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observamos as imagens do Partenon e da Mona Lisa para verificar se era possível explicar a 

Razão Áurea nestas imagens. 

 

 

Figura 30. Partenon de Atenas 

Fonte: Mega curioso13 

 

P2: Não tem lógica, desse jeito eu coloco essa proporção em qualquer coisa que eu queira. 

P6: Tem um pedacinho ali em cima (à esquerda da imagem) que está fora do retângulo. 

P7: Tá pegando um pedaço da escada na parte de baixo. 

P8: Tá forçado! 

PP: Beleza, então vocês não acreditaram nesse! Vamos ver a Mona Lisa agora. 

 

 

Figura 31. Mona Lisa de Leonardo da Vinci 

Fonte: Pense e Exista14 

 
13 Disponível em: https://www.megacurioso.com.br/matematica-e-estatistica/74174-voce-sabe-o-que-e-a-

proporcao-aurea.htm. 
14 Disponível em: https://danielcapello.wordpress.com/tag/mona-lisa/. 

https://www.megacurioso.com.br/matematica-e-estatistica/74174-voce-sabe-o-que-e-a-proporcao-aurea.htm
https://www.megacurioso.com.br/matematica-e-estatistica/74174-voce-sabe-o-que-e-a-proporcao-aurea.htm
https://danielcapello.wordpress.com/tag/mona-lisa/
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P2: Hiii... Esse tá pior ainda! 

P6: Os braços dela tão fora do retângulo. 

P7: Não deveria ser na tela inteira? 

P8: Assim, colocando o retângulo no lugar que for conveniente, sempre tem a proporção em 

tudo daí. 

P2: Aqui diz que a tela tem 77 cm de altura por 53 cm de largura, se dividir dá 1,45. Se o da 

Vinci realmente queria usar a proporção acho que ele já ia começar no formato da tela. 

PP: Faz sentido! 

 

 Após os participantes perceberem que os retângulos áureos nas imagens estavam 

colocados de uma forma improcedente, reforçamos que, apesar de serem imagens e informações 

muito comuns de serem encontradas, não há de fato nenhuma evidência comprovada de que a 

Razão Áurea foi utilizada no Partenon e na Mona Lisa. 

 Para concluir esta discussão fizemos mais algumas medições para conferir se a Razão 

Áurea está presente em um cartão de crédito, em um livro e no corpo humano. Escolhemos 

estes itens por meio de uma pesquisa na internet, em que encontramos afirmações de que a 

Razão Áurea está presente nestes objetos. 

 Os participantes fizeram medições com os objetos que tinham em sala. Para o cartão de 

crédito encontraram 8,5 cm de comprimento e 5,4 cm de altura e a razão igual a 1,574. Medindo 

alguns livros encontraram 24 cm por 17 cm, 25 cm por 20,5 cm, 21 cm por 13,9 cm e 27,5 cm 

por 20,8 cm e as razões calculadas foram 1,412; 1,219; 1,511 e 1,322, respectivamente. 

 

P2: A do cartão de crédito até acreditei antes de calcular, mas o livro não dá, tem livro de um 

monte de tamanho diferente. 

P8: Pode ser que tenha um livro que dê certo. 

P7: Mas não dá pra generalizar. 

  

 Também fizemos a verificação da Razão Áurea no corpo humano. Para isso utilizamos 

a proporção entre as medidas de algumas partes do corpo: 1) A altura do corpo e a medida do 

umbigo até o chão; 2) A medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo à ponta do 

dedo e 3) A medida do quadril ao chão e a medida do joelho até o chão. 
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Figura 32. Medições do corpo para verificar a Razão Áurea 

Fonte: a autora 

  

Para estas medições os participantes se dividiram em duplas e cada dupla tirou as 

medidas de um participante. 

 

Quadro 8. Reprodução da tabela com as medidas (em metros) e razões do corpo elaborada 

pelos participantes em que M1 é a medida do corpo, M2 é a medida do umbigo até 

o chão, M3 é a medida do ombro à ponta do dedo, M4 é a medida do cotovelo à 

ponta do dedo, M5 é a medida do quadril até o chão, M6 é a medida do joelho até 

o chão, R1 é a razão entre M1 e M2, R2 é a razão entre M3 e M4 e R3 é a razão 

entre M5 e M6. 

Participante M1 M2 M3 M4 M5 M6 R1 R2 R3 

P1 1,66 0,98 0,69 0,46 0,89 0,50 1,6938 1,5 1,78 

P2 1,75 1,10 0,76 0,43 1,00 0,56 1,5909 1,7674 1,7857 

P5 1,56 0,95 0,70 0,40 0,90 0,52 1,6421 1,75 1,7307 

P7 1,73 1,00 0,73 0,42 0,94 0,50 1,73 1,73 1,80 

P8 1,66 1,04 0,70 0,43 0,93 0,52 1,5909 1,7674 1,82 

  

Enquanto faziam as medições e calculavam as razões os participantes conversavam e 

faziam algumas considerações: 

 

P2: Algumas até ficam próximas, mas varia muito os valores. 

P6: Depende do lugar que a gente começa a medir, eu posso medir acima do umbigo ou abaixo 
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ou bem no meio, não diz qual é o lugar certo. 

P3: É, eu posso medir de um jeito e você de outro. 

P6: Ou seja, eu posso medir do jeito que eu quiser até fazer dar certo o número que eu quero. 

P2: Eu acho que é isso que acontece, ficam forçando as medidas pra dar o número de ouro. 

P5: Sem contar que as pessoas são diferentes, não tem como valer pra todo mundo, mesmo que 

seja verdade. Só daria certo pra pessoas “perfeitas”. 

P7: Bom, ou é mentira que tem a Razão Áurea no corpo ou é uma demonstração que a gente é 

tudo feio. [risos] 

P6: Como aqui todos são lindos, só pode ser mentira sobre a razão. [risos] 

 

 Mais uma vez pudemos observar que os participantes questionaram a falta de critério 

para fazer as medições e foram percebendo que conforme alteram o lugar em que se começa a 

medida os valores podem ser manipulados para chegar em um resultado desejado. 

 Para finalizar esta atividade falamos do percurso histórico da Razão Áurea, desde as 

primeiras aparições até as situações que foram discutidas sobre a razão, supostamente, aparecer 

vários objetos do nosso dia-a-dia. Ressaltamos que utilizamos o termo Razão Áurea durante 

toda esta prática, mas na época dos Pitagóricos e de Euclides essa nomenclatura não existia. 

Também perguntamos aos participantes a opinião deles sobre o tema trabalhado e se eles 

gostariam de dar alguma sugestão de melhoria ou modificação para esta atividade: 

 

P6: Eu acho que pros alunos dava pra começar explicando os conceitos de razão e proporção 

com alguns exemplos e daí usar a Razão Áurea como aplicação. A gente já conhecia o conteúdo 

mas as crianças não sabem, então precisa explicar. 

P8: Eu acho que nessa atividade deu pra aprender bastante coisa, eu aprendi pelo menos, como 

dá pra usar a história do conteúdo e fazer isso virar problemas pra levar pra sala de aula. E o 

próprio conteúdo mesmo da Razão Áurea, que eu não lembrava. 

P2: É interessante ver essas ideias de como podemos fazer nas nossas aulas e quando a gente 

participa assim fazendo as tarefas já dá pra aprende o conteúdo e saber quais problemas 

podemos usar, sem precisar elaborar do zero, que isso é mais difícil pro professor, por isso 

muitos não fazem, não tem tempo de pesquisar e preparar um material desses. 

P7: Eu gostei, é fácil de aplicar, dá pra fazer dentro da sala mesmo e não precisa de nenhum 

material especial. 

 

 Novamente pudemos perceber que os participantes pensam em reproduzir as atividades 

em suas práticas futuras quando falam a respeito em levar os problemas para sala de aula ou 
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dão sugestões para melhorar a atividade pensando nos estudantes do Ensino Básico. Também 

observamos as contribuições para a formação dos professores no sentido de conhecerem 

maneiras de levar a HM para as aulas e conhecerem instrumentos para executar isso. 

 Após o encerramento desta atividade e das discussões com os participantes, todos 

responderam um questionário (ANEXO 2), para deixarem mais algumas opiniões acerca das 

atividades das quais participaram. Este questionário e as manifestações descritas durante a 

execução das atividades, nos ajudaram a fazer a análise deste trabalho identificando as 

potencialidades da HM que se evidenciaram nesta prática. 

 

 4.4. Potencialidades identificadas 

 

 A partir da aplicação das atividades elaboradas, buscamos identificar quais 

características da HM se evidenciaram durante nossa experiência. Para possibilitar análise, 

apoiamos nas potencialidades pedagógicas da HM descritas por Fauvel (1991) apud Miguel et 

al. (2009) e Miguel e Miorim (2008) e pudemos identificar quatro delas em nossa prática: 1) 

Fonte de seleção de problemas e tópicos de estudo; 2) Metodologia para as aulas de Matemática; 

3) Percepção da Matemática como construção humana e 4) Desenvolvimento de um 

pensamento crítico. 

 Em seguida apresentaremos como tais potencialidades se evidenciaram durante as 

atividades desenvolvidas. Ressaltamos que os questionários aplicados no final das atividades 

foram respondidos de forma anônima, então os recortes das respostas que utilizaremos nesta 

análise não possuem identificação e os recortes das falas aparecerão com os mesmos códigos 

utilizados na descrição das atividades no capítulo anterior. 

 

 4.4.1. Fonte de seleção de problemas e tópicos de estudo 

 

 Esta seção tem como base alguns argumentos de Miguel e Miorim (2008) reforçadores 

das potencialidades pedagógicas da HM como: fonte de seleção e constituição de sequências 

adequadas de tópicos de ensino; fonte de seleção de métodos adequados de ensino para 

diferentes tópicos da Matemática escolar e fonte de seleção de tópicos, problemas ou episódios 

considerados motivadores para a aprendizagem da Matemática escolar. 

 Conforme vimos em nosso referencial teórico, vários autores defendem o uso didático 

da HM. Berlinghoff e Gouvêa (2010, p.4) consideram a HM como “uma boa fonte para 

atividades escolares” e, concordando com Miguel e Miorim (2008), Vianna (2000, p.17) 

também diz que a HM é “uma fonte relevante de problemas”. Dessa forma buscamos suporte 
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em alguns problemas ou episódios históricos para formular nossas atividades. 

Neste trabalho, consideramos que a HM se mostrou como uma fonte adequada de 

seleção de tópicos de estudos, pois pudemos construir sequências de atividades que 

possibilitaram trabalhar com áreas de figuras planas, perímetros, equivalência de áreas, 

semelhança de triângulos, razão e proporção. Isso proporcionou aos estudantes, em formação 

inicial, o contato com problemas históricos, conhecer os personagens responsáveis pelos 

métodos que utilizamos hoje e perceber que a Matemática foi desenvolvida para resolver 

problemas reais.  

Entendemos que a HM como uma fonte de seleção de problemas ou tópicos de estudo, 

nestas atividades, contribui para a formação dos acadêmicos envolvidos lhes mostrando 

instrumentos para trabalhar conteúdos de Geometria, conforme podemos observar em alguns 

recortes das respostas dos questionários e nas falas durante as atividades: 

 

“Expande nosso leque de possibilidades e maneiras de abordar certos conteúdos.”  

 

“Aprendemos como ensinar de uma forma diferenciada e também como aplicar a 

realização das atividades, sem ser listas de exercícios.”  

 

“Adquiri novas maneiras de abordar um tema em sala de aula usando os experimentos 

e atividades.”  

 

“Eu acho que foi bom pra gente ter ideia de como usar a HM na aula, porque a gente 

estuda muita teoria e as vezes nem vê nada na prática.”  

 

 Pudemos verificar ainda que foi possível cumprir nosso objetivo de forma eficiente, ao 

propiciar aos participantes experiências com atividades pautadas na HM, pois os acadêmicos 

estavam envolvidos com as atividades, resolvendo, comentando, observando o que poderia ser 

modificado e contribuindo com novos problemas que poderiam ser formulados para os temas 

estudados.  

Isso evidencia mais uma vez a HM como fonte de seleção de tópicos de estudo, quando 

os participantes, espontaneamente, criam alguns problemas, para se trabalhar novos conteúdos, 

conforme ocorreu na Atividade 2. Demonstrando assim, que eles compreenderam como 

aproveitar os elementos históricos para formular uma atividade. 

Durante a execução da Atividade 2, logo no início, quando falávamos sobre a história 

das pirâmides e dos formatos peculiares das primeiras construções, os acadêmicos sugeriram 
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alguns problemas referentes ao estudo de sólidos geométricos: 

 

Definição de pirâmide: “Pedir para os alunos pesquisarem a definição de pirâmide e 

identificar porque a pirâmide em degraus e a pirâmide curvada não são pirâmides 

‘verdadeiras’.” 

 

Inclinação da pirâmide: “Se na construção da pirâmide curvada o ângulo inicial de 54 graus 

fosse mantido até o final, qual seria a altura da pirâmide?” 

 

Volume das pirâmides falsas: “Quais sólidos geométricos formam a pirâmide em degraus? E 

a pirâmide curvada? Como podemos calcular o volume dessas pirâmides falsas?” 

 

Assim, podemos ver que eles usaram um tópico histórico para elaborar atividades 

matemáticas o que nos mostra que os participantes compreenderam o objetivo da atividade e 

que a experiência lhes mostrou meios de inserir a HM em suas aulas. 

 

 4.4.2. Metodologia para as aulas de Matemática 

 

 Para esta seção nos baseamos nas potencialidades pedagógicas da HM segundo Fauvel 

(1991) apud Miguel et al. (2009): a história aumenta a motivação para a aprendizagem da 

Matemática e os alunos compreendem como os conceitos se desenvolveram. 

 Vários autores de nosso referencial teórico indicam a HM como uma metodologia 

adequada para as aulas de Matemática, inclusive documentos oficiais como PCN (1997) e DCE 

(2008). Os estudiosos argumentam que o estudo de conceitos matemáticos pautados na HM 

motiva o estudante e o aproxima da Matemática fazendo com que ele compreenda a construção 

dessas ideias. 

 Dessa forma, julgamos que, durante nossa prática, os participantes compreenderam a 

HM como uma metodologia para o ensino de Matemática pois, em vários momentos, nas falas 

e nas respostas dos questionários eles manifestaram interesse nas possibilidades de utilizar a 

HM nas aulas com seus futuros alunos, como podemos observar nos trechos a seguir: 

 

“Aprendi a resolver problemas matemáticos que percorreram milhares de anos. Isso 

irá contribuir muito na formação, pois além de apreender a cultura dos povos (Gregos), 

poderei ensinar os alunos, deixando o conteúdo e a aula mais interessantes.”  

 



 

 

71 

 

“Ao expandir nossas áreas de conhecimento podemos desenvolver aulas mais 

interessantes completas e diferentes fazendo com que os mais diversos tipos de alunos 

participem delas e compreendam o conteúdo.”  

 

“São muitas curiosidades vistas que podemos usar no curso, nas aulas e também para 

trabalhar em sala com os alunos.”  

 

“Contribui muito, pois os alunos têm muita curiosidade em saber como surgiu tal coisa 

e isso nos faz pensar como futuros profissionais que deve ser aplicado nas salas de aula.”  

 

“É um conhecimento diferenciado que podemos aplicar também em sala de aula.”  

 

“Pode contribuir quando formos dar aula já sabemos um pouco da história por trás 

desses temas.”  

 

Em outros recortes percebemos que, para os participantes, as atividades vivenciadas 

podem contribuir para uma maior motivação e interesse dos estudantes pela Matemática: 

 

“São exercícios que prendem a atenção dos alunos em que podem ser discutidos as 

possíveis soluções do problema entre os alunos e os professores de uma forma dinâmica e 

atrativa pois os questionamentos despertam curiosidade em busca pela resposta.”  

 

“Achei interessante a atividade, uma maneira diferente de se trabalhar, não só com 

quadro e giz, talvez uma maneira concreta, para que os alunos consigam enxergar o que está 

acontecendo.” 

 

“Achei interessante despertar a curiosidade mostrando o problema histórico e dando 

para nós ‘se virar’ depois mostrando a solução e também concretizando-o. Bom para ser 

aplicado em sala.” 

 

“Trabalhar com figuras famosas que se encaixem no tema deixa aula mais interessante 

e os alunos, por sua vez, ficam mais participativos e interessados.”  

 

 Dessa forma, entendemos que os participantes enxergaram na HM o elemento 

motivador e que desperta o interesse dos estudantes para os conteúdos matemáticos, pela 
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experiência vivenciada em que puderam conhecer ou relembrar conceitos matemáticos, 

participar de uma atividade baseada em problemas históricos aplicando ou reproduzindo 

métodos utilizados pelos matemáticos da Antiguidade bem como compreender de que maneira 

a HM pode efetivamente ser aplicada nas aulas de Matemática como uma metodologia de 

ensino. 

 Além disso, enquanto pesquisadora e professora dos acadêmicos do grupo, foi possível 

perceber a motivação e interesse dos participantes. Apesar de conhecerem os conteúdos 

matemáticos envolvidos nas atividades, eles se mostraram animados com as experiências 

propostas, especialmente por perceberem que é possível unir o conteúdo da disciplina de HM 

com a prática em sala de aula. 

 

4.4.3. Percepção da Matemática como construção humana 

 

 Esta seção foi elaborada com base nas potencialidades pedagógicas da HM segundo 

Fauvel (1991) apud Miguel et al. (2009): a história humaniza a Matemática e contribui para as 

mudanças de percepção dos alunos com relação à Matemática; e também no argumento 

reforçador das potencialidades pedagógicas da HM de Miguel e Miorim (2008): a história é 

uma fonte que possibilita a desmistificação da Matemática e a desalienação do seu ensino. 

 De acordo com nosso referencial teórico, podemos citar autores como D’Ambrosio 

(1999) e Chaquiam (2015) e também documentos como PCN (1997) e DCE (2008) que 

concordam com a ideia de que a HM pode ajudar o estudante a compreender a Matemática 

como uma criação humana advinda de suas necessidades e não apenas como um acumulado de 

conteúdos desconexos. Segundo Miguel e Miorim (2008), a forma lógica e ordenada como os 

conteúdos matemáticos são estudados não condiz com a forma que o conhecimento foi 

historicamente produzido, então caberia a HM fazer essa ponte “desmistificando, portanto, os 

cursos regulares de Matemática, que transmitem a falsa impressão de que a Matemática é 

harmoniosa, de que está pronta e acabada, etc” (p.52). 

 Neste sentido, percebemos durante nossa prática que as atividades e discussões sobre a 

história dos problemas fez com que os acadêmicos percebessem a Matemática como uma 

construção humana, conforme é possível notar nos seguintes trechos: 

 

“Com a história das soluções podemos perceber que antigamente as pessoas já 

trabalhavam e criaram o que conhecemos hoje de uma maneira mais difícil ainda, pois os 

recursos eram poucos.”  
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“Pode contribuir para que os alunos percebam que tudo se deu em uma questão de 

necessidade em benefício de muitos.”  

 

“É interessante na formação do professor entender exatamente de onde veio alguns 

assuntos matemáticos e qual foi a necessidade em que surgiram.” 

 

“Faz a gente refletir como aluno pois conhecer toda a parte histórica envolvida ajuda 

a compreender melhor como os conteúdos surgiram.” 

 

 Durante uma discussão ao final da Atividade 2 também pudemos observar, no diálogo 

dos participantes, um exemplo desta potencialidade: 

 

PP: Como vocês acham que a HM atrelada a atividade prática que nós fizemos pode contribuir 

para a aprendizagem da Matemática? 

P7: Pra gente ver que o Tales não tinha a Matemática de hoje, ele teve que inventar um jeito 

de medir a altura com as coisas que ele tinha. 

P5: Se não fosse isso, hoje a gente poderia não saber medir as alturas que tem. 

P6: E assim eles percebem que os conteúdos que têm hoje surgiram porque, antigamente, 

alguém precisou disso para resolver um problema. 

P5: Pra eles entender que, se não fosse por isso, hoje eles não teriam tão fácil acesso pra medir 

essas alturas. A gente pode não usar esse método hoje, mas em algum momento teve que ser 

usado pra hoje a gente saber fazer. 

P2: Ajuda entender que o método foi inventado pra resolver um problema real e isso é a origem 

de um conteúdo de Matemática da escola. 

P6: Quando o aluno diz que a Matemática não serve pra nada, esse tipo de situação mostra 

que a Matemática surge justamente das necessidades das pessoas. 

P2: Eu acho que pro aluno é muito difícil pelo jeito que a gente vê na escola, só definição e 

exercício, não faz sentido mesmo. Falta essas atividades pra eles verem que o conteúdo que tá 

lá no livro é uma evolução de um método antigo que o Tales inventou porque ele precisava 

medir uma altura e não tinha recurso. 

 

 Assim, entendemos que a HM possibilitou aos participantes uma visão da Matemática 

como uma criação humana. Os acadêmicos enxergaram nisso uma maneira de os estudantes do 

ensino Básico compreenderem melhor os conceitos matemáticos, mostrando-lhes que existe um 

porque para se estudar cada conteúdo do currículo e apresentando os problemas que levaram a 
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necessidade de cada conceito matemático, compreendemos que isso pode colaborar com a 

formação do professor proporcionando o conhecimento histórico necessário para abranger o 

contexto em que cada conceito foi elaborado. Isso pode ampliar a visão do professor em relação 

aos conteúdos, modificar suas atitudes ao ensinar Matemática e, consequentemente, melhorar 

sua prática no futuro. 

 

4.4.4. Pensamento crítico 

 

Nesta seção nos baseamos no argumento reforçador das potencialidades pedagógicas da 

HM de Miguel e Miorim (2008): a história é uma fonte que possibilita o desenvolvimento de 

um pensamento crítico, de uma qualificação como cidadão e de uma tomada de consciência e 

de avaliação de diferentes usos sociais da Matemática. 

Do nosso referencial teórico destacamos Saito (2015) que nos diz que a HM é 

“considerada um instrumento importante para o professor de matemática em sala de aula que, 

utilizando-se de fontes adequadas e atualizadas, pode promover entre seus alunos uma visão 

mais crítica em relação à matemática e à construção do conhecimento matemático” (p.20). 

Sendo assim, observamos que despertar o pensamento crítico também foi uma 

potencialidade da HM que se evidenciou nesta experiência. Pudemos encontrar alguns indícios 

desse pensamento crítico nas discussões da Atividade 3 sobre a Razão Áurea estar presente no 

Partenon, na Mona Lisa e no corpo humano, conforme podemos observar na reprodução das 

falas dos participantes, inicialmente quando pesquisaram na Internet sobre a Razão Áurea:  

 

P8: Nossa! Parece que tem em tudo que é coisa. 

P6: Mas tá estranho, será que é verdade? 

P2: Se olhar nas imagens, tá meio esquisito. 

P7: Encaixaram o retângulo de um jeito aleatório. Tô desconfiando, acho que não tem em todos 

esses lugares não! 

 

 Depois quando estudaram a imagem do Partenon (Figura 30): 

 

P7: Tá pegando um pedaço da escada na parte de baixo. 

P8: Tá forçado! 

 

 Em seguida quando observaram a imagem da Mona Lisa (Figura 31): 
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P6: Os braços dela tão fora do retângulo. 

P7: Não deveria ser na tela inteira? 

P8: Assim, colocando o retângulo no lugar que for conveniente, sempre tem a proporção em 

tudo daí. 

P2: Aqui diz que a tela tem 77 cm de altura por 53 cm de largura, se dividir dá 1,45. Se o da 

Vinci realmente queria usar a proporção acho que ele já ia começar no formato da tela. 

 

 E por último quando fizeram as medidas e proporções do corpo humano: 

 

P6: Depende do lugar que a gente começa a medir, eu posso medir acima do umbigo ou abaixo 

ou bem no meio, não diz qual é o lugar certo. 

P3: É, eu posso medir de um jeito e você de outro. 

P6: Ou seja, eu posso medir do jeito que eu quiser até fazer dar certo o número que eu quero. 

P2: Eu acho que é isso que acontece, ficam forçando as medidas pra dar o número de ouro. 

 

Percebemos que os participantes tiveram dúvidas sobre a Razão Áurea quando 

encontraram informações de que ela está em lugares muito inusitados e quando observaram as 

imagens levadas para a atividade, isso fez com que eles analisassem com mais cuidado e 

percebessem que não havia evidência do uso da razão áurea. O mesmo acontece nas medições 

do corpo quando eles questionam qual é o lugar certo para começar a medição e que isso pode 

interferir no cálculo e ainda ser adequado para que o número de ouro apareça. 

Também destacamos algumas falas presentes na Atividade 2 que correspondem a esta 

categoria: 

 

P7: Dava pra usar um teodolito, igual a gente fez para medir a árvore. 

P2: Nem tinha teodolito na época do Tales. [risos] 

P7: Exatamente! [risos] 

P6: Pra ele poder usar ia ter que inventar primeiro. 

 

 Aqui verificamos uma questão cronológica, estávamos falando da época de Tales, então 

quando um participante sugere usar o teodolito para resolver o problema eles percebem que 

esse recurso ainda não estava disponível, o que indica que os participantes estavam 

familiarizados com o contexto histórico da época.  

Dessa forma, concluímos que as atividades colaboraram para que os acadêmicos 

tivessem um olhar mais crítico sobre as informações que encontraram na internet e sobre os 
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recursos que poderiam utilizar na resolução dos problemas considerando o momento da história 

em que o problema está situado. Entendemos que esse pensamento crítico com relação às 

informações encontradas pode ajudar o futuro professor a escolher e verificar as informações 

históricas que podem ser usadas nas aulas de Matemática. 

Assim, pudemos cumprir com êxito nosso objetivo, e observamos durante todos os 

encontros com os participantes, várias das potencialidades do uso da HM nas aulas de 

Matemática discutidas pelos autores do nosso referencial teórico. Foi possível identificar que 

durante nossas experiências com os acadêmicos que a HM se revelou como: fonte de seleção 

de problemas, metodologia para as aulas e um elemento que favorece o pensamento crítico e o 

entendimento de que a Matemática foi construída a partir das necessidades humanas, conforme 

foi exposto nesta subseção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta experiência buscou responder a seguinte questão de pesquisa: o que se mostra sobre 

a História da Matemática, enquanto tendencia metodológica em Educação Matemática, no 

desenvolvimento de atividades pautadas em problemas históricos da Geometria na formação 

inicial de professores? Para tanto nosso objetivo geral foi investigar quais características da 

História da Matemática (HM) se evidenciam durante uma experiência com atividades de 

Geometria na formação inicial de professores. Elencamos também os seguintes objetivos 

específicos: i) selecionar problemas de Geometria presentes na HM; ii) elaborar atividades, 

baseadas nos problemas de Geometria, para serem trabalhadas com acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática; iii) produzir um material didático sobre os problemas 

selecionados direcionado para professores da Educação Básica e iv) identificar quais 

características da HM se evidenciaram durante a experimentação das atividades com os 

acadêmicos. 

Inicialmente buscamos aporte teórico para a pesquisa na literatura acerca da HM no 

Ensino de Matemática e sobre o ensino de Geometria. Fizemos também um levantamento de 

pesquisas já publicadas que tratassem de HM e Geometria e que pudessem auxiliar em nossas 

discussões e análises, bem como justificar a importância dos estudos nessa área. 

 Em seguida voltamos nosso estudo às obras de historiadores da Matemática para 

selecionar os problemas ou temas para as atividades. Dessa forma escolhemos trabalhar com a 

Quadratura do Círculo, um dos problemas clássicos da Grécia Antiga e com o método utilizado 

para medir a altura da famosa pirâmide de Quéops, atribuído ao matemático grego Tales de 

Mileto. Nosso terceiro tema, a Razão Áurea, surgiu após o início das práticas e foi sugerido 

pelos participantes. 

 Após a escolha dos temas, elaboramos as atividades e os materiais que seriam utilizados 

nas práticas com acadêmicos e então iniciamos a aplicação. Participaram desta experiência 25 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) - Campus Cedeteg, que está instalada na cidade de Guarapuava – PR.   

Durante a implementação das atividades procuramos observar quais das potencialidades 

pedagógicas da HM, descritas por Fauvel (1991) apud Miguel et al. (2009) e Miguel e Miorim 

(2008), se evidenciaram em nossa prática. Pudemos elencar quatro potencialidades da HM que 

se destacaram nesta experiência: 1) Fonte de seleção de problemas e tópicos de estudo; 2) 

Metodologia para as aulas de Matemática; 3) Percepção da Matemática como uma construção 

humana e 4) Desenvolvimento de um pensamento crítico. 

 Nesta prática, a HM se confirmou como uma potencial fonte de seleção de problemas 
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ou tópicos de estudo, uma vez que a partir dos problemas ou temas escolhidos pudemos elaborar 

materiais adequados para tratar de alguns assuntos de Geometria do Ensino Básico como áreas 

e perímetros de figuras planas, semelhança de triângulos, razão e proporção. Entendemos que 

isso enriquece a formação dos acadêmicos, pois lhes mostra novos meios para trabalhar os 

tópicos de Geometria envolvidos nas atividades vivenciadas. 

 Com esta experiência os acadêmicos puderam compreender a HM como uma 

metodologia de ensino, e não apenas como uma disciplina isolada na grade do curso, e 

enxergaram a possibilidade de aplicá-la nas aulas com seus futuros alunos, conforme pudemos 

observar nas falas dos participantes durante a implementação das atividades. 

 Durante a vivência dessas atividades, as discussões sobre a história dos problemas 

contribuíram para que os participantes entendessem a Matemática como uma construção 

humana e percebessem nisso uma oportunidade de o estudante do Ensino Básico compreender 

melhor os conteúdos matemáticos. 

 Também houve a manifestação de um pensamento crítico dos acadêmicos com relação 

ao momento da história em que cada problema estava situado e quais eram as ferramentas 

disponíveis naquela época para a sua resolução. Esta é uma contribuição importante que pode 

ajudá-los a selecionar e verificar as informações históricas que podem ser usadas nas aulas de 

Matemática. 

 Com relação às contribuições desta experiência para a formação inicial dos indivíduos 

envolvidos, podemos destacar que a experimentação das atividades pôde unir a teoria e a prática 

e instrumentalizar estes acadêmicos para sua futura prática como professores, com meios de 

levar a HM para as aulas de Matemática do Ensino Básico. 

Enquanto pesquisadora e professora do grupo, durante a aplicação das atividades e 

também nas disciplinas da graduação, foi possível constatar que a experiência foi proveitosa 

para os acadêmicos. Pudemos observar o interesse dos participantes em saber mais da HM, 

além da teoria que já conheciam das aulas da disciplina, e a motivação para reproduzir as 

atividades em suas aulas, bem como para elaborar novas abordagens ou aproveitar os mesmos 

temas para trabalhar outros conteúdos. 

Nossa intenção com a prática realizada foi, principalmente, aproximar a HM do ensino 

de Matemática e, para isso, nos propomos a trabalhar com estudantes em formação inicial para 

que fosse possível proporcionar aos acadêmicos uma reflexão acerca dos conteúdos 

matemáticos, como ensiná-los e do papel que o ensino da Matemática possui nos dias de hoje. 

Acreditamos que a discussão e o entendimento dos aspectos históricos do conhecimento 

matemático podem colaborar para o futuro professor e o mesmo  lugar da Matemática no 

currículo do Ensino Básico, bem como entender porque devemos ensinar determinados 
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conteúdos. 

 A partir deste trabalho, elaboramos o produto educacional intitulado “História da 

Matemática em Atividades de Geometria” com as atividades que foram apresentadas nesta 

dissertação. Este produto é direcionado aos professores de Matemática do Ensino Básico e é 

formado pelos roteiros das atividades, contendo todos os passos comentados para a sua 

aplicação, assim como textos e materiais de apoio para a realização das atividades. 

 Entendemos que oportunizar experiências como esta aos licenciandos em Matemática, 

contribui com a formação inicial e lhes mostra que as metodologias de ensino estudadas podem, 

de fato ser levadas para as aulas, enriquecendo assim suas práticas futuras, consequentemente, 

favorecendo o processo de ensino e aprendizagem da Matemática no Ensino Básico. 

 Para dar continuidade a esta pesquisa pretendemos publicar novos trabalhos 

apresentando outras atividades que foram realizadas com os participantes, mas que não foram 

selecionadas para esta dissertação. Já para trabalhos futuros, almejamos associar a HM com o 

ensino de outros conteúdos matemáticos do Ensino Básico. 

 Esperamos que este texto possa servir de incentivo para outros pesquisadores proporem 

práticas e experiências para o ensino da Matemática por meio das diferentes metodologias para 

o ensino de Matemática encontradas na literatura. 
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ANEXO 1: Questionário aplicado aos acadêmicos do 2º ano 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA – PPGEN 

 

O questionário abaixo é parte de uma investigação que está sendo realizada como parte do 

projeto “História da Matemática no de Geometria: uma proposta para a formação inicial de 

professores” vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática sob a responsabilidade da mestranda Kamila Gonçalves Celestino. As respostas 

são anônimas e sua identidade não será revelada. 

 

1) Você conhecia algum dos problemas trabalhados (trissecção do ângulo e quadratura do 

círculo)? Se sim, como? 

 

 

2) Você teve dificuldades para resolver algum dos problemas? Qual (is)? 

 

 

3) Você gostou de conhecer a história e solução dos problemas? Acha que isto pode 

contribuir para sua formação como professor de Matemática? De que maneira? 

 

 

4) Você acha viável reproduzir os problemas resolvidos com estudantes do Ensino Básico? 

Por quê? 

 

 

5) Você tem alguma sugestão de alteração/melhoria que poderia ser feita nas atividades 

para que fossem aplicadas no Ensino Básico? 

 

 

6) Você gostaria de conhecer a história e atividades ou experimentos referentes a outro 

conteúdo de Geometria? Qual (is)? Por quê? 

 

 

7) Se tiver alguma crítica ou comentário a respeito das atividades, deixe sua opinião. 
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ANEXO 2: Questionário aplicado aos acadêmicos que participaram 

do curso de extensão 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA – PPGEN 

 

O questionário abaixo é parte de uma investigação que está sendo realizada como parte do 

projeto “História da Matemática em Atividades de Geometria: uma proposta para a formação 

inicial de professores” vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática sob a responsabilidade da mestranda Kamila Gonçalves Celestino. 

As respostas são anônimas e sua identidade não será revelada. 

 

1) Você conhecia algum dos temas trabalhados neste curso? Se sim, o que e como? 

 

2) Conhecia o contexto histórico dos temas? Qual parte? 

 

3) Você achou interessante conhecer a história por trás dos temas trabalhados? Acha que 

isto pode contribuir para sua formação como professor de Matemática? De que maneira? 

 

4) Em sua opinião, faz diferença termos uma atividade contextualizada, com figuras 

famosas envolvidas, em sala de aula? Ou uma lista de exercícios sobre triângulos 

semelhantes e proporção teria o mesmo efeito? 

 

5) Você acha viável reproduzir as atividades e experimentos realizados no curso com 

estudantes do Ensino Básico? Por quê? 

 

6) Durante seu curso de graduação, nas disciplinas que já cursou, você participou de 

alguma experiência semelhante a este curso (aplicação de alguma metodologia de 

ensino por meio de atividades para serem usadas no Ensino Básico)? Qual metodologia 

e qual atividade? 

 

7) Você achou válida a experiência? Por quê? 

 

8) Você gostaria de conhecer a história e atividades ou experimentos referentes a outros 

conteúdos de matemática? Qual (is)? Por quê? 

 

9) Se tiver alguma crítica ou comentário a respeito das atividades, deixe sua opinião. 

 


