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Resumo
SEERBAN, R. S.

Construções dos Elementos na Educação Básica.

Dissertação de Mestrado (Mestre em Ciências - Programa de Mestrado Prossional em Ensino de Matemática) - Instituto de Matemática
e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

Este trabalho apresenta resultados da reexão teórica de minha pósgradução, bem como de minha prática prossional como professor de
Matemática do Ensino Médio de um bairro da cidade de São Paulo entre os anos de 2011 e 2018, onde desenvolvi, ao longo destes anos, uma
atividade intra-curricular de desenho geométrico. Encontrar-se-á aqui i)
um breve histórico sobre a Geometria, seu entrelaçamento com o desenho geométrico e com o trabalho de Euclides; ii) análise de alguns pontos
teóricos e legislativos sobre o ensino da Matemática e do desenho geométrico; iii) uma descrição da escola onde trabalho; e iv) uma sequência
didática aplicada aos alunos da referida escola, apresentado aqui como
um produto pedagógico desta dissertação.
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Abstract
SEERBAN, R. S.

tion.

Constructions of

The Elements

in basic educa-

Master Thesis (Master of Sciences - Professional Master of Mathematical Education Program) - Instituto de Matemática e Estatística,
University of São Paulo, São Paulo, 2018.

This work presents the results of a theoretical reection of my postgraduation, as well as that of my professional practice as High School
teacher of Mathematics in a neighborhood of São Paulo city between
the years of 2011 and 2018, where I developed, during these years, an
intra-curricular activity of geometric drawing. You will nd here i) a
brief history on Geometry, its interlacing with the geometric drawing and
with the work of Euclid; ii) analysis of some theoretical and legislative
points about the teaching of Mathematics and geometric drawing; iii)
a description of the school where I work; and iv) a didactic sequence
applied to the students of said school, presented here as a pedagogical
product of this dissertation.

Keywords: Mathematics, The Elements, Euclid of Alexandria, geometric drawing, high school, public school, didactic sequence.
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Prefácio
Todos somos, em maior ou menor escala, expostos e nos apropriamos
da linguagem dos termos básicos da geometria: praticamente todos chegamos na escola com uma ideia mais ou menos intuitiva do que é um
triângulo, quadrado, linha reta, entre outros elementos geométricos simples. Este conhecimento prévio obviamente não é inato, mas oriundo do
próprio meio social.
Meu contato pessoal com a linguagem geométrica não foi diferente,
somente um pouco mais intenso. Cresci em uma casa anexa à ocina de
meus pais, onde se produziam estruturas metálicas e coberturas de lona
para toldos, anúncios, fachadas, silos de estocagem, circos e toda sorte de
produtos congêneres. Fui exposto desde pequeno às ferramentas de compasso, régua, esquadro, transferidor, trena, tesoura, cola, tintas e brincava
com tais instrumentos, não em um ambiente escolar e pedagógico, mas
cercado por um ambiente prossional industrial.
O vocabulário geométrico ao qual fui exposto contemplava coisas
como volume, área, pirâmide, cone, cilindro, círculo, entre outras palavras que eu identicava com objetos de meu mundo, mesmo antes de
ser alfabetizado.
Mas foi na escola, mais precisamente na antiga quinta série do Ensino Fundamental, aos onze anos de idade, que fui exposto ao magníco
jogo de símbolos que me despertou grande interesse pela Matemática: o
desenho geométrico.
Nesta idade, eu já sabia como medir e dividir segmentos e ângulos
em várias partes, usando régua marcada e transferidor, mas as construções com compasso e régua sem marcas causaram-me inicialmente uma
revolta. Uma infantilidade do tipo eu sei dividir uma circunferência em
cinco partes iguais formando um pentágono, é muito fácil, basta dividir
os trezentos e sessenta graus da circunferência toda por cinco, resultando
em setenta e dois graus, pegar o transferidor, medir e sair marcando.
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A utilidade do compasso seria para mim a de traçar a circunferência, e
mais nada.
Era assim que se fazia na fábrica, aliás. Por que eu deveria utilizar
o compasso para fazer operações complicadas, demoradas e imprecisas a
m de determinar aquilo que eu poderia fazer muito mais rapidamente e
com melhor precisão?
Meu primeiro contato com o desenho geométrico usando régua e compasso foi provavelmente também meu primeiro contato com a geometria
dedutiva, onde a pureza teórica das construções como operações e passos
matemáticos contrastavam com a prática cotidiana: exato
mado, ou ainda, idealizado

versus

versus

aproxi-

prático.

Depois de ter estudado o desenho geométrico em grandes detalhes
no Ensino Fundamental, no Ensino Médio minha educação foi deveras
mais voltada para o vestibular. Nas aulas de Arte começamos e ver outros aspectos importantíssimos desta, e a aula de Matemática, com seu
maravilhoso cabedal de fórmulas e extenso currículo, se distanciou por
completo do desenho geométrico. Cabe dizer aqui que estudei em uma
tradicional escola católica privada.
De Euclides e de sua obra, praticamente nada sabia. Não me lembro
de ter ouvido falar nele ou em sua obra em nenhuma aula de minha
educação básica. Somente uma citação histórica num quadro infográco
do livro-texto de meu Ensino Médio me salvou da ignorância completa
sobre seu nome.
Quando cursei a disciplina de Álgebra II, disciplina do Bacharelado de
Matemática do IME-USP, retornei ao estudo de construções com régua e
compasso, ao analisar, agora do ponto de vista da aplicação dos resultados
da álgebra moderna abstrata, os problemas clássicos da trissecção de
ângulos, quadratura da circunferência, duplicação do cubo e construção
de polígonos regulares inscritos em circunferência.
Também foi na Universidade que conheci melhor quem era Euclides e
sua obra, inicialmente instigado pelo tomo que cava trancado em uma
redoma de vidro, encerrado numa sala da então intransitável biblioteca.
Explico: a excelente biblioteca do IME-USP, onde z minha graduação,
possui um exemplar histórico dos Elementos de Euclides, que pertenceu
ao Imperador Dom Pedro II, inclusive com suas notas pessoais escritas
nas margens, prova de que Sua Majetade era estudioso da obra. Este tomo
de valor histórico ca guardado em uma sala de livros raros na biblioteca,
que, na época, tinha seu acervo inacessível aos alunos de graduação. Com
o tempo e com o estudo da tradução da obra, cujo contato inicial foi

com um texto em inglês, fui compreendendo melhor o motivo de sua
importância na História da Matemática e da civilização.
No ano de 2009, os leitores da língua portuguesa fomos agraciados pela
maravilhosa tradução direta do grego feita por Irineu Bicudo e lançado
pela Editora UNESP, cuja agradável leitura em muito me motivou a
trabalhar o texto de Euclides em sala de aula com meus alunos, e que
posteriormente se desenvolveu neste trabalho de mestrado.
Trabalhar os textos de autores clássicos tem uma função de resgate
muito importante para todos nós eternos estudantes de Matemática. Parafraseando Sir Isaac Newton, cujo

Principia Mathematica,

opus magnum, Philosophiae Naturalis

é claramente inspirado no espírito sintético dos

Elementos: poderemos ver mais longe nos apoiando sobre os ombros de
gigantes.

Introdução
Além, é claro, de se tratar de um texto com o formato de dissertação
de mestrado, e todas as exigências que lhe são prescritas por sua própria
natureza e normas, escrevo este texto com a intenção de que ele seja lido
e possa ser útil não somente em âmbito acadêmico de outras dissertações
ou teses, mas que também possa servir aos meus colegas professores de
Matemática do Ensino Básico e seus alunos.
O texto desta dissertação é dividido em quatro partes, ou capítulos:
no capítulo 1, com foco em história e erudição matemática, discutiremos
o histórico e importância da obra de Euclides no desenvolvimento da geometria no ocidente eu seu entrelaçamento com o desenho geométrico. No
capítulo 2, discutiremos o pano de fundo da educação matemática, da
legislação educacional e das relações destes com o desenho geométrico.
No capítulo 3, tratarei de expor os fatos relevantes da escola onde atualmente trabalho, e onde foi desenvolvida a atividade pedagógica a ser
discutida no capítulo 4. Esta parte 4 é um produto pedagógico, que pode
ser livremente aplicado por outros professores, cujos anexos em seguida
ao capítulo mostrar-se-ão úteis para aqueles que resolverem fazê-lo.
A ideia de se trabalhar as construções geométricas em sala de aula
surgiu em 2015, durante a disciplina de Projetos em Educação Matemática, cursada no próprio programa de Mestrado no qual este trabalho se
insere. Na ocasião, chamou minha atenção o grande número de erros dos
alunos em um problema simples de localização de números fracionários,
decimais e raizes quadradas na reta real em uma questão que se encontrava na Avaliação de Aprendizagem em Processo, uma prova aplicada
bimestralmente pela SE/SP em todas as séries do Ensino Médio para as
disciplinas de Português e Matemática.
Minha ideia então para o projeto era de procurar construir tais números utilizando régua e compasso, buscando assim abordar as grandezas numéricas como tamanhos, dando uma representação mais tangível
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à magnitude dos números, tentando assim melhorar o entendimento da
turma sobre o problema de localização de números na reta real. Naquele
projeto, a sequência didática buscava primeiramente dar as construções
básicas de régua e compasso, como mediatriz, bissetriz, retas paralelas e
perpendiculares, abrindo caminho para, posteriormente então, construir
adições, subtrações, multiplicações, divisões e raíz quadrada de números
a partir da magnitude de um segmento unitário original.
A motivação para trabalhar com as magnitudes de segmentos como
representação dos números veio da leitura de [Descartes, 1637], onde podemos encontrar uma formalização das operações entre segmentos:
Assim como toda a aritmética consiste de apenas quatro ou cinco
operações, que são a adição, subtração, multiplicação, divisão e
extração de raízes, que podemos considerar como uma espécie de
divisão, então na geometria, para encontrar as linhas requeridas
é meramente necessário adicionar ou subtrair outras linhas; ou
ainda, tomar uma linha que eu chamarei de unidade de maneira
a relacionar o mais próximo possível com os números, e que
podem ser geralmente tomadas arbitrariamente, e tendo dadas
duas outras linhas, encontrar uma quarta linha que está para
uma dada linha, assim como a unidade está para a outra, que
é o mesmo que a divisão; ou, nalmente, achar uma, duas ou
três médias proporcionais entre a unidade e outra linha, que é o
mesmo que tirar a raiz quadrada, cúbica, etc. E não vou hesitar
em introduzir estes termos aritméticos em geometria, para m
de ser mais inteligível.
Seguindo então esta diretriz dada por Descartes, montei uma sequência didática que terminaria na construção de um segmento com a magnitude da razão áurea
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e comparando a medida deste com o segmento

unitário.
Foi justamente na atividade sobre subtração de segmentos a primeira
vez em todos os meus anos de magistério que resolvi introduzir o texto
de Euclides para os alunos. Justamente a proposição 3 do livro I dos
Elementos:

dadas duas retas desiguais, subtrair da maior uma reta igual

à menor. Ora, observei que a identicação da operação numérica de subtração com uma construção geométrica remonta aos primórdios da Ma-

1 Observe

como φ =

√
1+ 5
mescla bem as operações numéricas básicas.
2

temática. Aproveitei então a oportunidade para apresentar aos alunos o
texto e discutir com eles a rica história dos

Elementos.

A investigação-ação que segue nas próximas quatro partes deste texto
é justamente o resultado da ampliação e revisão de um trabalho iniciado
em 2015. De lá para cá, a questão central de minha pesquisa começou a se
construir a partir da própria consulta de materiais didáticos, históricos e
de documentos ociais: como se passou que o desenho geométrico, outrora
tão prestigiado, caiu no ostracismo e esquecimento? Esta questão central
de investigação foi se convertendo, na elaboração deste trabalho, em uma
pesquisa-ação com a aplicação de uma sequência didática de desenho
geométrico e história da Matemática nas turmas que trabalho no Ensino
Médio público.
Uma disciplina que era indissociável do estudo da Geometria, sendo
o compasso quase que iconograa obrigatória para a representação artística de matemáticos da antiguidade nas pinturas renascentistas, passou
a se tornar acessória com o avanço da teoria analítica, e nalmente desapareceu quase por completo dos currículos contemporâneos.

O compasso como acessório iconográco do Matemático. Destaque
da gura de Euclides no afresco Escola de Atenas de Rafael (1483-1520),
Palácio Apostólico, Vaticano.
Figura 1:

Pode ainda o desenho geométrico com régua e compasso acrescentar
alguma coisa em um currículo já tão extenso em conteúdos e cercado
por tecnologias cada dia mais revolucionárias no campo educacional?
Reintroduzir este estudo com régua e compasso vai na contramão dos
avanços tecnológicos? Seria uma volta desnecessária ao passado ao invés
de se procurar avançar para o futuro?
Muito se reivindica hoje na sociedade civil a necessidade de uma educação de qualidade voltada para o futuro. E também muito se discute
hoje nos espaços mais técnicos/acadêmicos a questão dos conteúdos curriculares serem distantes da realidade cotidiana do aluno, e os efeitos
deste distanciamento no desinteresse deles para com as disciplinas. Esta
prática de uso de uma tecnologia de desenho tão antiga seria um retorno
ou perpetuação da rigidez e do atraso?
Muitas destas perguntas são obviamente retóricas, pois sabemos que
uma coisa não substitui a outra. Mesmo existindo ferramentas compu-
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tacionais modernas para o trabalho com desenho geométrico, isto não
tornam a régua e o compasso obsoletos. Da mesma forma que existem
trabalhos pedagógicos que utilizam ábaco em substituição da calculadora
eletrônica, muitas tecnologias antigas tem sua razão de ser, até mesmo
pelas limitações que estes objetos impõem. A utilidade de um compasso
é somente uma: traçar circunferências. Por isto mesmo ele não é comparável a uma máquina digital multi-tarefas. Ele é um instrumento preciso
e especíco de uma determinada arte. Várias tecnologias de ponta hoje,
sosticadas e caras, provavelmente serão lixo eletrônico daqui 10 anos,
mas um compasso de qualidade dura por gerações.
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SUMÁRIO

Capítulo 1
Do barro ao byte
Neste capítulo discutiremos alguns aspectos históricos e a importância
do tratado de Euclides para o desenvolvimento da Geometria. Também
veremos como o desenho geométrico é uma peça central no desenvolvimento tanto da geometria prática dos engenheiros e arquitetos, quanto
da geometria dedutiva dos lósofos e matemáticos.

Biblioteca de Alexandria e Euclides
O mais famoso tratado de Matemática de todos os tempos, Os Elementos, de Euclides de Alexandria, o qual tem sua biograa praticamente
oculta, foi escrito por volta do ano 300 antes da Era Comum. Seu estilo
de texto e forma axiomática inuenciaram, e ainda inuenciam, o método cientíco, bem como a estruturação formal do pensamento e da
escrita matemática. Porém, não é para se pensar que Euclides tenha descoberto e criado todo o sistema matemático que consta em sua obra.
Mais verossímil é que ele, sendo bibliotecário de uma das mais importantes instituições acadêmicas da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria,
tenha feito um compêndio ou uma coletânea dos resultados já conhecidos
e estudados da Geometria até então em um sistema coeso.
Em [Russell, 1959] podemos encontrar uma boa descrição deste panorama inicial sobre Euclides, sua obra e tempo:
Em ns do século IV, o centro da atividade matemática se desloca para Alexandria. A cidade fora fundada por Alexandre em
332 e rapidamente se tornou uma das mais destacadas comunidades mercantis do Mediterrâneo. Situada na porta de entrada
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CAPÍTULO 1.

DO BARRO AO BYTE

das terras do Oriente, constituiu um ponto de contato entre
o Ocidente e as inuências culturais da Babilônia e da Pérsia.
Uma grande comunidade judaica se formou num curto período
de tempo e se tornou rapidamente helenizada. Sábios vindos da
Grécia construíram uma escola e uma biblioteca que se tornaram
famosas durante toda a Antiguidade. Não havia coleção de livros que rivalizasse com a existente em Alexandria. Infelizmente,
esta única fonte de losoa e ciência antigas ardeu em chamas
quando as legiões de Júlio César tomaram a cidade em 47 a.C.
Foi nessa época que boa parte do material sobre os grandes escritores do período clássico se perdeu irremediavelmente. Sem
dúvida, também se queimou muita coisa de menor valor. Esta
reexão permite um pequeno consolo quando uma biblioteca é
destruída.
O mais conhecido dos matemáticos de Alexandria é Euclides, que
ensinou por volta de 300 a.C. O seu livro Elementos permaneceu
um dos maiores monumentos da ciência grega. Nele se expõe,
de modo dedutivo, todo o conhecimento geométrico da época.
Muito do que existe em Euclides não é de sua própria invenção,
mas deve-se a ele a sistemática apresentação da matéria. Elementos, ao longo do tempo, tem sisdo um exemplo que muitos
se esforçam em seguri. Quando Spinoza estabeleceu a sua ética
more geometrico, foi Euclides quem serviu de modelo, o mesmo
também acontecendo em relação ao Principia de Newton.
Mas esta tão prestigiada instituição da antiguidade não é a mais antiga das bibliotecas. Tradições persas e armênias indicam que Alexandre
teve a ideia da construção de sua própria biblioteca durante suas campanhas pela Mesopotâmia, ao conhecer as ruínas da biblioteca real de
Ashurbanipal em Nineveh, estabelecida entre 668 e 627 antes da Era Comum, como indicado em [Phillips, 2010]. É difícil saber quão operacional
estava a biblioteca na passagem de Alexandre, dado que na época dos
historiadores Ctésias, Heródoto e Xenofonte, anteriores por um século a
Alexandre, Nineveh era uma memória do passado, já enterrada e esquecida. Nineveh e sua biblioteca só foram redescobertas por arqueólogos
europeus no século XIX, inaugurando um campo de estudos da assiriologia que até hoje é vigoroso em revelar informações esquecidas desde a
antiguidade lendária.
Dos estudos das tabletas encontradas na biblioteca real de Ashur-
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banipal, encontramos uma interessante carta com uma ordem do rei ao
escriba Shadunu para que se coletassem e copiassem tabletas, especialmente aquelas que contivessem textos proféticos, de casas particulares e
de templos para sua coleção. Esta história lembra aquela tradição de que
os navios e caravanas que passavam por Alexandria eram revistados em
busca de textos, e que eram copiados na biblioteca antes de permitirem
que seguissem sua viagem. Aprofundamentos sobre estas bibliotecas da
antiguidade (e também de todas outras épocas) podem ser encontradas
em [Wiegand e Jr., 1994].
Este achado não deixa de remeter às anedótas sobre Euclides, algumas até discutidamente apócrifas, como a relatada por Proclo, lósofo
neoplatonista do século V e importante comentarista dos

Elementos. Ele

nos conta que quando o rei Ptolemeu I perguntou ao próprio Euclides
se havia um caminho mais curto para se aprender geometria, este respondeu que não haviam caminhos reais para geometria. Esta anedota é
questionada em [Boyer, 1968], relembrando que uma história semelhante
é atribuída a Menêcmo e Alexandre, o Grande.
Para além dos

Elementos,

cujo título original é

Στ oιχια,

Euclides

Dados (∆δoµνα), Fenômenos (Φαινoµνα) e Ótica (Oπτ ικα). Sobreviveu
também parcialmente em traduções árabes e latinas o texto Divisão de
guras. Há uma controvérsia sobre a autoria de Katoptrika, que, embora
também escreveu outras obras que sobreviveram até hoje. Entre elas

fosse tradicionalmente atribuído a Euclides, pode ter sido escrito por
Theon de Alexandria (335-395), pai de Hipácia (355-415), primeira mulher a ter seu nome gravado na História da Matemática, como defendem
[O'Connor e Robertson, 1999].
Além destes, também temos relatos pelos comentaristas e cronistas
antigos de ao menos quatro textos perdidos de Euclides. São eles

Porismata, Pseudaria

e

Lugares do Plano.

Cônicas,

A obra de Euclides é uma entre tantas outras obras de um período
de grande desenvolvimento das ciências no mundo ocidental. A inuência
desta época no ocidente é tão grandiosa que somente foi ultrapassada em
prestígio entre os eruditos com as descobertas do renascimento. Durante a
Idade Média, que pode ter trazido desenvolvimentos diversos para outras
áreas do conhecimento humano, não cabendo assim a alcunha pejorativa
tradicional de idade das trevas, pouco desenvolvimento se deu no pensamento matemático desde a antiguidade. Esta decadência, ou desvio de
um caminho, começa justamente entre o século IV e V. Encontramos em
[Roque, 2014] uma descrição sobre o período.
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De acordo com a história tradicional, quando os romanos chegaram em Alexandria, a antiga biblioteca continha livros vindos
de Atenas e era frequentada por diversos matemáticos. Aliás,
pensadores de todo o mundo vinham visitá-la, pois Alexandria,
até a chegada dos cristãos, vivia um clima de tolerância. Na segunda década do século IV, o cristianismo deixou de ser proibido
e foi instituída como uma das religiões ociais do império, até
se tornar a única permitida. Essa decisão não foi aceita uniformemente em todo o império, pois o paganismo ainda contava
com um número signicativo de adeptos, o que levou à perseguição de seus opositores. Estima-se que o derradeiro incêndio da
antiga biblioteca de Alexandria tenha se dado nesse contexto.
Na lista dos pensadores que a frequentavam, depois da época
de Euclides e Arquimedes, guram: Galeno, médico do século II;
Ptolomeu, astrônomo do mesmo século, conhecido por seu Almagesto; Teon de Alexandria, matemático que viveu no século
IV; e Hipátia, lha de Teon, astrônoma, matemática e lósofa do
século IV, que se supõe ter sido assassinada durante um motim
de cristãos no início do século V e cuja morte simboliza o m da
época de ouro da ciência alexandrina.

Os Elementos
Sobre o estilo literário dos Elementos, podemos ressaltar que não há
preocupação em ilustrar situações práticas, discutir usos mundanos ou
cotidianos dos resultados, entreter o leitor, citar lugares e personagens
ou alongar-se em justicativas além do logicamente necessário. Nele é
evidente que a maior preocupação do autor é transmitir a informação
matemática e sua justicativa por dedução lógica. Esta neutralidade de
estilo e de conteúdo

sub specie aeternitatis

estabelece um texto que po-

deria ter sido escrito em qualquer idioma, para instrução de qualquer
estudioso e em qualquer civilização.
Em treze livros, Euclides expõe geometria plana, razões e proporções,
teoria de números e geometria espacial, num total de 131 denições e 465
proposições. Vamos discutir a seguir com um pouco mais de cuidado os
temas gerais de cada livro.
O livro I contém os 5 postulados e as 5 noções comuns que serão
usados em toda a obra, além de 23 denições e 48 proposições, tratando
de importantes tópicos da geometria plana e culminando nas duas últimas
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proposições, que são nada menos do que o famoso teorema de Pitágoras
e sua armação recíproca.
Já no livro II, com duas denições extras e 14 proposições, encontramos resultados sobre a igualdade de retângulos e quadrados, concluindo
com a construção da razão áurea. É sempre bom ressaltar a grande importância da razão áurea para os gregos antigos, principalmente aqueles
iniciados nos mistérios do pitagorismo, que atribuíam um caráter sagrado
a este número.
O livro III introduz mais 11 denições, e discute 37 proposições. Sua
temática gira em torno de círculos, circunferências e ângulos. Sua proposição 31 é o teorema de Tales. Cabe aqui fazer uma importante desambiguação linguística. Existem dois teoremas que levam a denominação
teorema de Tales, um deles, arma que quando duas retas transversais
cortam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos delimitados nas transversais são proporcionais. Em língua portuguesa este é
normalmente o teorema que se atribui mais a Tales, porém em inglês ele
é normalmente chamado

intercept theorem. Ao passo que o outro teorema

de Tales, que arma que em um círculo qualquer o ângulo, que existe no
semicírculo, é reto; este não é tão reconhecido por este nome em trabalhos
ou livros didáticos de língua portuguêsa, mas o é em inglês.
No livro IV, vemos construções importantes do desenho geométrico,
como o incírculo, o circuncírculo de um triângulo e também a construção
de polígonos regulares com 4, 5, 6 e 15 lados. Aqui aproveitarei para especular sobre a preocupação de Euclides em dar passos rmes, construções
que tenham justicativas perfeitamente deduzidas no sistema formal. Não
há espaço para alguma construção aproximada de polígonos de 7 lados,
que muito certamente os gregos antigos tinham, pois investigavam estas guras exaustivamente. Também não há na obra de Euclides espaço
para se levantar perguntas acerca da existência de uma construção para
este polígono ou qualquer outra conjectura: trabalha-se com a verdade
absoluta e com aquilo que se pode derivar logicamente desta.
O livro V, com 18 denições e 25 proposições trata da teoria de proporções de Eudoxo de Cnido, matemático do século IV antes da era
Comum. Esta teoria será aplicada no livro VI, com adição de mais 4 denições, às guras planas, resultando assim na teoria de semelhança de
guras planas, em 33 proposições.
Os livros VII, VIII e IX são os livros aritméticos do tratado, de certa
forma dissipando a falsa noção de que os

Elementos

contemplavam so-

mente o estudo da geometria. Somente o livro VII apresenta denições,
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22 delas. Tais denições são sucientes para provar 29, 27 e 36 proposições em cada um dos três livros, respectivamente. Os assuntos aritméticos contemplados são os mais abrangentes, lidando com divisibilidade,
primalidade, máximo divisor comum (lembremo-nos do algorítmo de Euclides aqui), mínimo múltiplo comum, sequências geométricas de números
inteiros e números perfeitos.
O livro X, mais extenso de todos, com 115 proposições demonstradas, utilizando 16 novas denições, lida com as medidas de segmentos
incomensuráveis.
Os livros XI, XII e XIII tratam da geometria espacial. Somente apresenta denições o livro XI, 28 em número, que resultam em 39 proposições
neste livro, e 18 em cada um dos outros dois. O livro XI trata da generalização de propriedades do plano, tais como paralelismo e semelhanças
para os paralelepípedos. No livro XII, temos o estudo de volumes de
cones, pirâmides e cilíndros, utilizando o método da exaustão, também
desenvolvido por Eudoxo. O livro XIII encerra o tratado com a construção e estudo de razões das arestas dos 5 sólidos platônicos.
De modo a encerrar melhor a temática de discussão acerca dos

mentos

Ele-

propriamente ditos, transcrevo abaixo um trecho de [Eves, 2004]

que explora bem alguns pontos relevantes acerca do signicado subjacente dos

elementos

na obra de Euclides.

Para nalizar, uma palavra sobre o signicado do termo elementos. Segundo Proclo, os gregos antigos deniam os elementos de um estudo dedutivo como os teoremas-mestre, ou
teoremas-chave, de uso geral e amplo no assunto. Já se comparou sua função à das letras do alfabeto em relação à linguagem;
aliás, em grego as letras recebem o mesmo nome. Aristóteles,
em sua Metafísica, fala de elementos no mesmo sentido quando
diz: Dentre as proposições geométricas chamaremos `elementos'
aquelas cujas demonstrações estão contidas nas demonstrações
de todas ou quase todas essas proposições. A seleção dos teoremas a serem tomados como elementos do estudo requer uma
capacidade de julgamento considerável e é nesse sentido, entre
outro, que os Elementos de Euclides são tão superiores aos empreendimentos anteriores.
Segue-se que outra observação fequentemente exposta (que os
Elementos de Euclides tencionavam conter essencialmente toda
a geometria plana e sólida conhecida na época) é patentemente
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falsa. Euclides sabia muito mais geometria do que a que gura
em seus Elementos.
A natureza dos

Elementos de Euclides é, sem dúvida, a de um catálogo

de conhecimentos básicos da matemática da época, mas vai muito além
disto. É também um sistema geométrico completo, com suas denições,
lógica de inferência, axiomática e teoremas provados. Também pode ser
visto como um roteiro de estudos para se chegar à teoria dos sólidos
regulares (platônicos) a partir dos elementos mais básicos concebíveis.
Estes sólidos eram vistos pelos platonistas como os próprios elementos
da natureza, os átomos da matéria do mundo.
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Idade Média e a Educação Clássica
Embora seja bastante impreciso dizer que todo o período desde a decadência da cultura clássica até o Renascimento seja uma única e grande
idade das trevas, também não podemos de deixar de registrar que o
avanço da cultura e ideias matemáticas no período sofreu de uma enorme
estagnação. Podemos encontrar em [Russell, 1959] um retrato bastante
pungente deste período:
Com a decadência da autoridade central de Roma, as terras do
Império do Ocidente começaram a mergulhar numa era de barbarismo, quando a Europa sofreu um declínio cultural geral. A
idade das Trevas, como é chamada, se estende de 600 a 1000
d.C., aproximadamente. Qualquer tentativa de enquadrar essa
história em compartimentos estanques é altamente articial. Não
se deve considerar muito tais divisões, pois na melhor das hipóteses só servem para indicar alguns traços gerais que prevaleceram
durante o período. Assim, não se deve imaginar que com o m
do século VII a Europa de repente tenha mergulhado na obscuridade, só ressurgindo quatro séculos mais tarde. Por uma única
razão: as tradições clássicas do passado sobreviveram em certa
medida, ainda que a sua inuência contínua fosse um tanto precária e restrita.
Um exemplo de destaque desta continuidade cultural é o texto

nuptiis Philologiae et Mercurii

oruit circa

de Martianus Capella (

De
410

e.C.), escrita logo no m do período clássico, ou no início deste período
medieval. Nela podemos encontrar o estabelecimento das sete artes liberais, a saber, o trívio (gramática, retórica e lógica) e o quadrívio (aritmética, geometria, música e astronomia). Este modo de se dividir o conhecimento clássico, quase um currículo a ser estudado, foi utilizado durante
todo o período medieval, mas também além deste, chegando até os dias
de hoje em alguns rincões de educação humanística mais conservadores.
Nesta primeira etapa, também chamada de Alta Idade Média, indo
até por volta do ano mil, a autoridade educacional estava praticamente
encerrada nas mãos da igreja, em escolas monásticas e catedralícias. A
Universidade de Bolonha, fundada em 1088, é a primeira do ocidente,
e seu currículo também vai empregar o estudo das artes liberais e dos
antigos textos clássicos.
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O vocábulo

trivial, conhecimento simples ou de general difusão, é deri-

vado do trívio da educação clássica. Se um estudante tivesse as condições
de escrever corretamente, falar corretamente e pensar/argumentar corretamente, ou seja, o entendimento do trívio, ele estaria apto ao estudo
do quadrívio. Ao concluir o estudo destas disciplinas básicas, poderia ingressar nos estudos superiores. A educação superior também apresentava
pouca variedade de escolha, sendo as carreiras de Leis e Teologia e, em
menor importância, a Medicina. Lembremo-nos de que as carreiras de Engenheiro ou Arquiteto não eram propriamente acadêmicas neste período,
sendo ensinadas em um contexto diferente, numa guilda, uma corporação
de ofício em um sistema aprendiz-companheiro-mestre, remontando uma
educação aos moldes iniciáticos. As artes destas escolas eram segredos
industriais das corporações de ofício, e não poderiam ser livremente ensinadas. Por isto as sete artes do trívio e quadrívio são ditas liberais, pois
seus prossionais eram livres para se ocuparem de sua arte sem estarem
necessariamente ligados a um mestre, guilda ou qualquer instituição.
Desta forma, muito da tradição dos antigos gregos se preservou durante o período medieval. Mas não sem corrupção textual de muitas
obras, e também perda de algumas outras tantas. Somente com o advento
da imprensa é que a educação voltará nalmente a orescer, depois de
longo inverno.

Elementos na Física
A referência ao lósofo Platão é direta no nome moderno dos sólidos
regulares, e remete ao seu diálogo

Timeu,

no qual o autor identica os

sólidos aos elementos constituintes da natureza, cada um de acordo com
as propriedades mecânico-geométricas dos corpos macroscópicos.
Segue uma tradução do trecho da referida obra de Platão:
Mas, deixando esta investigação, vamos continuar a distribuir as
formas elementares, que agora foram criadas em ideias, entre os
quatro elementos. Para a terra, então, vamos atribuir a forma
cúbica; pois a terra é o mais inamovível dos quatro e o mais
plástico de todos os corpos, e o que tem as bases mais estáveis
deve necessariamente ser de tal natureza. Agora, a dos triângulos que assumimos a princípio, o que tem dois lados iguais é por
natureza mais rmemente baseado do que aquele que tem lados
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desiguais; e das guras compostas que são formadas a partir de
qualquer delas, o quadrilátero plano equilátero tem, necessariamente, uma base mais estável do que a do triângulo equilátero,
tanto no todo quanto nas partes. Portanto, ao atribuir essa gura à terra, aderimos à probabilidade; e para a água, atribuímos
uma das formas restantes que é a menos móvel; e o mais móvel
deles para disparar; e ar é aquilo que é intermediário. Também
atribuímos o menor corpo ao fogo, e o maior à água, e o intermediário em tamanho ao ar; e, novamente, o corpo mais aguçado
para o fogo, e o próximo em agudeza para o ar e o terceiro para
a água. De todos esses elementos, o que tem o menor número
de bases deve necessariamente ser o mais móvel, pois deve ser o
mais agudo e mais penetrante em todos os sentidos, e também o
mais leve como sendo composto do menor número de partículas
similares: e o segundo corpo tem propriedades semelhantes em
um segundo grau e o terceiro corpo no terceiro grau. Que se concorde, então, ambos de acordo com a razão estrita e de acordo
com a probabilidade, que a pirâmide é o sólido que é o elemento
original e a semente do fogo; e vamos atribuir o elemento que
foi o próximo na ordem de geração ao ar, e o terceiro à água.
Este modo de pensar as explicações físicas naturais sem preocupação
com a comprovação experimental vai ser rearmado pelo discípulo de
Platão, Aristóteles, e será virtualmente canonizado durante a Idade Média. A preocupação com o método empirista substituirá este pensamento
somente no Renascimento.
O aspecto místico dos sólidos platônicos encantou até mesmo Johannes Kepler na construção de um modelo astronômico que estabelecia
órbitas dos sete planetas (conhecidos até então) do novo modelo heliocêntrico com esferas inscritas e circunscritas aos cinco sólidos em uma determinada ordem: Mercúrio orbitaria em uma esfera inscrita no octaedro,
Vênus orbitaria em um espaço entre a esfera que circunscreve o octaedro
e aquela que inscreve o icosaedro, a Terra orbitaria entre a esfera que circunscreve o icosaedro e a que inscreve o dodecaedro, Marte orbitaria entre
as esferas do dodecaedro e a do tetraedro, e Júpiter entre as esferas do
tetraedro e do cubo, e nalmente, Saturno orbitaria acima da esfera que
circunscreve o cubo, completando todo este engenhoso sistema. Kepler,
que acreditava ter descoberto um importante mistério da Criação, teve de
descartar este modelo, pois os dados experimentais observados se desvi-
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(a)

Tetraedro: Fogo

(c)

Octaedro: Ar

(e)

(b)

Hexaedro: Terra

(d)

Dodecaedro: Éter

Icosaedro: Água

Identicação dos sólidos platônicos com os elementos clássicos,
ilustrações do Mysterium Cosmographicum (1600) de Johannes Kepler.
Figura 1.1:
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avam minimamente deste. Esta atitude cientíca de Kepler marca como
um testamento da mudança de posicionamento losóco epistemológico
não só do estudioso, mas de um modo de pensar sobre o conhecimento.
Não mais seriam a partir daí aceitas as armações acerca da natureza,
por mais belas que fossem, se estas não estivessem em concórdia com a
vericação empírica.

Renascimento
Logo no início do século XVII ocorreram importantes avanços em todas as ciências, saindo de um período de bastante inércia cientíca, para
um período de ressurgimento do interesse pela experimentação como método investigativo e revisão de toda base de conhecimentos, tidos até
então como verdades canônicas. Na Matemática não foi diferente, e podemos destacar a sistematização da geometria analítica, por René Descartes
(1596-1650) e Pierre de Fermat (1601-1665), como um exemplo importante desta revolução. Este desenvolvimento se mostrou um importante
alicerce necessário para o desenvolvimento do cálculo, amparando assim
o sucesso de vários métodos quantitativos de investigação fenomenológica
que se difundiram pelas ciências naturais no próximo século, passando a
ser o novo paradígma cientíco na física, astronomia, engenharia, química, enm, na ciência moderna.
Um segundo desenvolvimento deste período foi um estudo sistemático
da geometria projetiva por Girard Desargues (1591-1661). Na geometria
projetiva, em oposição ao processo da geometria analítica, o foco não é no
conceito de medida, ou descrição algebráico-numérica dos entes geométricos, mas a preocupação com o posicionamento dos entes geométricos
dentro de um plano projetivo, que pode conter innitos planos ans.
Aqui, o quinto postulado de Euclides, o famoso postulado das paralelas, é quebrado, pois retas paralelas sempre se encontrarão num ponto
do plano projetivo, o

ponto do innito.

Cabe lembrar que as primeiras

propriedades geométricas de natureza projetiva foram feitas por Pappus
de Alexandria (cerca de 290 - cerca de 350), importante comentarista
dos Elementos, e também que desenvolvimentos importantes da geometria descritiva, oriundos da pintura e arquitetura renascentista, com importantes nomes como Leonardo da Vinci (1452-1519) e Albrecht Dürer
(1471-1528). Detalhes matemáticos sobre as várias

geometrias

que foram

se desenvolvendo através dos tempos, incluindo breves históricos sobre
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vários autores e personagens, podem ser encontrados em [Coxeter, 1969].
Retornando à discussão do texto de Euclides, podemos destacar o
nome de Erhard Ratdolt (1442-1528). Ele foi um dos pioreiros da recém
criada arte ocidental da imprensa (a imprensa de tipos móveis metálicos
já era utilizada na China e Coreia desde o século XIII). Alemão da cidade
de Augsburg, ele fez sua atividade de imprensa em Veneza de 1476 a
1486, e mais tarde em sua cidade natal. A primeira edição impressa dos
Elementos de Euclides é sua e data de maio de 1482, e podemos armar
que é a primeira publicação cientíca do mundo moderno. Sua versão
do texto é de uma tradução feita por Adelardo de Bath (1080-1152) e
editada por Campano de Novara (1220-1296).

Página da primeira edição impressa dos Elementos, de 1482.
Folger Shakespeare Library. https:// luna.folger.edu/ luna/ servlet/ s/ k27z4y
Figura 1.2:

Nesta versão já podemos observar a corrupção textual nos séculos de
distanciamento. Primeiro, que ela contém não os 13 livros que hoje se
atribuem diretamente a Euclides, mas 15 livros, com o décimo quarto
sendo um trabalho de Hipsicles (240-170), e o décimo quinto, um tratado que se presume ser de Isidoro de Mileto (442-537), um arquiteto
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bizantino. Segundo, a liberdade de alterar trechos, acrescentar ou retirar
informações era comum entre os tradutores árabes e também em alguns
tradutores latinos da idade média. O artigo de [Thomas-Standford, 1924]
pode ser consultado para mais informações sobre as primeiras edições impressas dos

Elementos.

Este grande clássico da literatura cientíca não só estava correndo
um sério risco de se perder em sua forma original, chegando até nós a
partir da tradução de uma tradução, como vimos acontecer com vários
outros textos da antiguidade. Ele, em sua forma original, de fato, estava
perdido.
Gostaria de nalmente destacar a importância do desenho geométrico como

técnica (τ χνη )

e como ele motivou o desenvolvimento da

geometria deste período histórico. Este ponto se vincula a uma premissa
importante deste trabalho, ou seja, como a aplicação e uso do desenho
geométrico pode contribuir para o entendimento, ou até mesmo para o
desenvolvimento de ideias matemáticas e da própria cultura geral de um
indivíduo.
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Século XIX e além
A partir do século XIX as ciências começaram a entrar em um período
crescente de desenvolvimento. As artes práticas de medicina e engenharia estavam certamente ultrapassando a grandiosidade semi lendária da
antiguidade. Até mesmo esta antiguidade estava conseguindo se desvelar,
podendo citar como exemplo o deciframento da escrita hieroglíca egípcia em 1822, desencadeado pelo encontro em 1801 da Pedra de Roseta.
Também podemos citar a descoberta da Biblioteca de Ashurbanípal, em
1849. Todas as ciências se desenvolveram fortemente a partir do século
XIX, com novidades nunca antes imaginadas nem existentes na antiguidade. O fantasma de grandiosidade mítica do passado havia sido deixado
para trás. A partir de então, o mundo se desenvolveria como nunca antes.
Até 1814 todas as edições dos

Elementos

até então publicadas eram

baseadas numa família de manuscritos que derivam de um texto de Theon
de Alexandria, conforme podemos ler na introdução de Irineu Bicudo em
sua recente tradução

direta

para o português [Euclides, 2009].

Em 1808, François Peyrard descobre na biblioteca do Vaticano um
manuscrito grego do século IX ou X, conhecido hoje pelo nome Vat.ms.gk.190.
Ele difere da obra de Theon e seu texto é considerado anterior às edições que o próprio Theon teria feito no texto original de Euclides. Em
1814, Peyrard publica o texto encontrado em grego, em 1816 publica sua
tradução para o latim, e em 1818 sua tradução para o francês.
Reencontrar este texto não trouxe por si só nenhum benefício para
o estudo da Geometria, que pela época de sua descoberta já estava passando por um período de extrema transformação interna. Reencontrar
este texto é, acima de tudo, um resgate humanístico da cultura ocidental, um alento para o sofrimento da perda da Biblioteca de Alexandria e
um triunfo da historiograa da Matemática.
Em Matemática este desenvolvimento não foi diferente. A aritmetização da análise por Weierstrass (1815-1897), o desenvolvimento da álgebra
abstrata por Galois (1811-1832) e da teoria dos conjuntos por Cantor
(1845-1918) podem exemplicar bem o desenvolvimento do século XIX.
Desde a antiguidade havia uma desconança dentro do círculo dos
geômetras de que o quinto postulado dos

Elementos

poderia ser derivado

como uma proposição a partir dos outros quatro postulados, perdendo assim seu

status axiomático. Foi então por volta do início do século XIX que

Gauss (1777-1855), Boyai (1802-1860) e Lobatchewsky (1792-1856), cada
um independentemente, tomaram uma abordagem contrária, suspeitando
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Página do Codex Vaticano Vat.ms.gr.190, século IX. Biblioteca
Apostolica Vaticana. https:// digi.vatlib.it/ view/ MSS_Vat.gr.190.pt.1/ 0039
Figura 1.3:

ser impossível provar o Postulado das Paralelas. A partir disto, eles desenvolveram outros modelos de geometria auto-consistentes, as chamadas
Geometrias Não-Euclidianas. Modelos de geometrias hiperbólicas e elípticas começam a proliferar neste período. Riemann (1826-1866) publica
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seus trabalhos em geometria diferencial, que é uma nova forma de se
observar as geometrias com curvaturas, ainda utilizando as ferramentas
analíticas do cálculo.

Figura 1.4:

Ladrilhamento hiperbólico pelo artista M. C. Escher.

As geometrias não-euclidianas, em especial a geometria diferencial,
serão largamente utilizadas na fundamentação da física relativística, que
pressupõe uma curvatura nas dimensões espaço-temporal dada por presença de massa gravitacional ou movimento acelerado. Elas encontrarão
aplicação imediata na física moderna do início do século XX, modicando
o modo de pensar física clássica newtoniana.
Podemos dizer,

grosso modo, que a física newtoniana está para a geo-
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metria euclidiana, assim como a física relativística einsteiniana está para
a geometria não-euclidiana.
A geometria projetiva também se fundamenta na segunda metade do
Século XIX. Destacando o importante nome de Felix Klein (1849-1925)
e seu chamado Programa de Erlangen, podemos retirar de [Eves, 2004]
um trecho que revela a profundidade e inuência que causou no cenário
dos matemáticos da época:
Seu trabalho escrito, baseado em pesquisa desenvolvida por ele
próprio e Sophus Lie (1842-1899) em teoria dos grupos, apresentava a notável denição de geometria que serviu para codicar essencialmente todas as geometrias existentes à época e
apontou o caminho para novas e frutíferas avenidas de pesquisa
geométrica. Tornou-se conhecido como Programa de Erlanger e
apareceu exatamente na época em que a teoria dos grupos estava invadindo quase todos os domínios da matemática e alguns
matemáticos começavam a achar que toda a matemática não
passaria de alguns aspectos dessa teoria. Talvez se possa considerar esse programa como a realização matemática isolada mais
importante de Klein.
No que diz respeito ao desenho geométrico, o trabalho de Jean-Victor
Poncelet (1788-1867), um engenheiro e matemático francês, traz uma
grande novidade conceitual, uma conjectura que altera a própria visão
da necessidade de régua e compasso como instrumentos para o procedimento geométrico. Esta conjectura de 1822 só foi provada por Jakob
Steiner (1796-1863), um matemático suíço, ilustre aluno da escola de Pestalozzi (1746-1827), no ano de 1833, agregando assim também seu nome
ao teorema nos anais da História da Matemática.
O teorema de Poncelet-Steiner arma que qualquer construção feita
com régua e compasso pode ser construída somente com régua, dado
que uma circunferêcia com centro esteja dada como desenhada no papel.
Também é válido este resultado para o caso de duas circunferências sem
centro desenhado, mas que sejam tangentes, concêntricas ou secantes.
Também é válido caso três circunferências sem centro estejam desenhadas
no plano.
No nal do Século XIX e início do XX, a Matemática é invadida por
um fervor formalista que pretendia passar a limpo todos seus fundamentos. Podemos destacar a gura importante de David Hilbert (1862-1943),
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que em seus

Grundlagen der Geometrie, reforma o programa dedutivo da

geometria euclidiana, dando-lhe um novo sistema de axiomas, mais coerente com os desenvolvimentos da Matemática até o período.
O sucesso da revisão da axiomática da geometria feito por Hilbert
estava em consonância com um espírito de época que raciocinava que se
existe alguma questão a ser respondida em Matemática, ela será respondida. Armava o próprio Hilbert que, se precisarmos saber, saberemos!
1

Este otimismo formalista foi frustrado pelos trabalhos de Kurt Gödel
(1906-1978), mas não foram completamente infrutíferos. O próprio trabalho em formalização da lógica e da linguagem, que vinha já desde Frege
(1848-1925), vai se intensicar nesta primeira metade de Século XX e
desvelar um dos maiores triunfos da civilização humana: o computador
universal.
É justamente com este computador que encerro este panorama histórico da geometria. O computador vai permitir um grande desenvolvimento de uma nova geometria na segunda metade do Século XX.
Organizada por Benoit Mandelbrot (1924-2010), a

geometria fractal

revolucionará o modo como se viam as dimensões da geometria, permitindo não só as tradicionais dimensões inteiras: linear (1D), plana e
supercial (2D), espacial (3D), e suas generalizações algébricas de alta
dimensão (4D, por exemplo). Ela permitirá dimensões intermediárias aos
inteiros, de magnitude dada por um número real. Por exemplo, uma gura fractal no plano não terá dimensão dois, mas uma dimensão real
entre dois e três.
As aplicações destas geometrias fractais vão desde a geração de imagens para o cinema, descrição do sistema circulatório dos animais, até
antenas de aparelhos telefônicos celulares modernos. A geometria fractal foi um desenvolvimento matemático abstrato que oresceu do desenho
geométrico feito por computador e que rapidamente encontrou aplicações
nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia.

1 Wir

müssen wissen  wir werden wissen!
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Capítulo 2
Ensino Contemporâneo da
Matemática
Desenho Geométrico com régua e compasso
Duas explicações sobre a preferência histórica do uso de régua e compasso para as construções dos Elementos de Euclides podem ser encontrados em [Roque, 2014].
Como já dito, uma das explicações para o uso da régua e do
compasso nessa obra pode ter sido de ordem pedagógica. As
construções feitas desse modo são mais simples e não exigem
nenhuma teoria adicional (como seria o caso das construções
por meio de cônicas). Desse ponto de vista, a restrição não seria
consequência de uma proibição, mas de uma otimização: deve-se
usar a régua e o compasso sempre que possível para simplicar
a solução dos problemas de construção. (...) Uma segunda explicação para o uso exclusivo da régua e do compasso seria a
necessidade de uma ordenação e de uma sistematização da geometria com vistas a uma melhor arquitetura da matemática. Na
época de Euclides, o conjunto dos conhecimentos dos geômetras
já estava bastante desenvolvido e era necessário ordená-lo. Essa
ordem implicaria uma gradação da matemática, do nível mais
elementar em direção ao superior. E Euclides se teria proposto,
nos Elementos, a expor a matemática elementar da época, aquela
que demanda somente o emprego da régua e do compasso. Quer
optemos pela motivação pedagógica ou por essa segunda razão,
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de cunho epistemológico, parece mais adequado entender a exclusividade da régua e do compasso nos Elementos como uma
restrição pragmática cujo objetivo poderia ser apresentar um uso
ótimo dos instrumentos mais simples possíveis. Nesse caso, a
mensagem implícita nessa obra seria: eis tudo o que se pode
fazer em geometria com o uso somente da régua e do compasso.
Segundo o autor, a primeira explicação então é que a preferência
pelas guras platônicas perfeitas se dá por um fato prático e pedagógico,
de que a régua e o compasso são os instrumentos mais simples para se
construir as retas e circunferências, que por sua vez estão entre as guras
geométricas mais simples.
A segunda explicação é que Euclides, em seu tratado, se preocupa
com a ordenação e sistematização da geometria com vistas a uma melhor arquitetura da Matemática, sendo assim uma preocupação lógica e
estruturalista.
Ao meu ver, estas duas explicações se combinam, e Euclides resolveu
 por uma opção prática ou estética  montar todo o seu sistema de
derivação dedutiva da geometria conhecida até então em cima dos blocos básicos das guras geométricas mais simples que poderia idealizar.
Tanto é, que os primeiros três de seus cinco postulados nada mais são do
que a régua e compasso em operação. E adicionando a estes mais dois
postulados, ele constrói todo o seu sistema de geometria.
Os reexos desta construção sistemática do pensamento matemático
vai se perpetuar na construção dos currículos educacionais por muitos séculos. O currículo clássico, centrado no trívio e quadrívio, são fundamentalmente construídos sobre o pensamento losóco e matemático grego.
A transição do currículo clássico, que foi dominante até o Renascimento
e Revolução Industrial, se deu muito lentamente. Até mesmo no Brasil
podemos, como veremos a seguir, observar esta inuência da educação
clássica, principalmente durante o período colonial.

Apontamentos sobre a história da Educação
Matemática no Brasil
Acreditando ser importante para ns de contexto, discutiremos um
pouco da história da Educação Matemática no Brasil. Vamos iniciar dos
primeiros passos, os tempos do Brasil quando era colônia de Portugal,
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entre 1500 e 1808. Neste período de três séculos, praticamente toda a
educação estava a cargo da Companhia de Jesus e de seus colégios. Encontramos em [Gomes, 2012] um panorama geral sobre como o estudo da
Matemática era tratado pelos jesuítas:
Nas escolas elementares, no que diz respeito aos conhecimentos
matemáticos, contemplava-se o ensino da escrita dos números
no sistema de numeração decimal e o estudo das operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais.
Nos colégios, o ensino ministrado era de nível secundário, e privilegiava uma formação em que o lugar principal era destinado
às humanidades clássicas. Havia pouco espaço para os conhecimentos matemáticos e grande destaque para o aprendizado do
latim. Sobre o ensino desses conhecimentos, conhece-se pouco:
por exemplo, sabe-se que a biblioteca do colégio dos jesuítas
no Rio de Janeiro possuía muitos livros de Matemática. No entanto, estudos realizados por muitos pesquisadores conduzem à
ideia geral de que os estudos matemáticos eram realmente pouco
desenvolvidos no ambiente jesuíta.
Este predomínio da educação jesuítica no Brasil se deu até 1759,
quando o marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal entre 1750
e 1777, ordenou a expulsão dos jesuítas de todas as colônias. Mesmo o
marquês sendo um reformador de ideais iluministas, as reformas pombalinas no campo da educação da colônia não eram em absoluto sua
prioridade. Ainda em [Gomes, 2012] encontramos um relato de como foi
substituída a educação após a expulsão dos jesuítas:
Em 1772, um alvará do marquês de Pombal criou as aulas régias, nas quais isoladamente se ensinaram primeiramente a gramática, o latim, o grego, a losoa e a retórica, e, posteriormente, as disciplinas matemáticas: aritmética, álgebra e geometria. Eram aulas avulsas, e, em relação aos conhecimentos matemáticos, há indícios de que havia poucos alunos e, também,
que era difícil conseguir professores.
O instituto da educação religiosa oferecida pelos jesuítas não era a
única força cultural da colônia, como normalmente estamos acostumados a pensar. A engenharia militar, principalmente sediada na metrópole colonial, mas também em menor escala encontrada nas colônias, se
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ocupa com questões de construções de fortalezas para defesa do território colonial, levantamentos topográcos e cartográcos, bem como instruções para ociais de artilharia. Ainda no século XVIII, encontramos
em [Ribeiro, 2009] um registro da contribuição da engenharia militar no
ensino da Matemática:
Nas colônias haviam sido instituídas Aulas nos anos de 1696
na Bahia, 1699 no Rio de Janeiro, Maranhão, Índia e Angola,
em 1701 no Recife e em Belém em 1758. A instituição dessas
aulas tinha como objetivo ampliar o quadro de engenheiros nacionais, descentralizando a formação de engenheiros que até então
acontecia somente na Academia da Corte. (...) A formação de
engenheiros nas próprias colônias diminuiria os gastos com transporte de engenheiros da corte, além de evitar que uma capitania
casse sem engenheiro por muito tempo, quando da substituição
dos que faleciam ou dos que recebiam autorização para retornar
à corte. Mesmo assim, poucos foram os engenheiros nacionais
nomeados.

p. 108

(...)
Em relação às Aulas estabelecidas nas capitanias brasileiras,
não foi possível detectar uniformidades. Das quatro capitanias
destacadas na seção V, Bahia e Pernambuco tiveram Aulas ligadas ao ensino de Engenharia Militar, ou Arquitetura Militar,
já nas capitanias do Rio de Janeiro e Maranhão o ensino militar,
quando houve, era mais voltado para a Artilharia. Os responsáveis, porém, mesmo para o ensino de Artilharia, foram, na maioria
das vezes, os engenheiros militares. Convém destacar que poucos
foram os engenheiros formados na colônia nomeados para cargos
ligados à sua prossão, sobressaindo-se alguns casos na Bahia,
como o de José Antônio Caldas.

p. 191

Seria muito difícil determinar qual a colaboração deste ensino encerrado em quartel para a cultura geral do país, mas, sem dúvida, não deixa
de ser um registro de que o ensino de disciplinas matemáticas relativamente avançadas, as mesmas utilizadas por forças militares da Europa,
também eram vistas no Brasil antes das grandes transformações sociais
que o Brasil viveria no início do século XIX.
Pois é com a vinda da familia real portuguesa para o Brasil em 1808,
a m de escapar das conquistas de Napoleão, que os avanços tecnológicos,
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cientícos, educacionais e culturais ganham real alavancagem. São criadas
instituições como a Imprensa Régia e a autorização para o funcionamento
de tipograas e a publicação de jornais em 1808, até então proibidos na
colônia; a fundação do primeiro Banco do Brasil (1808), a criação da
Academia Real Militar (1810), a criação da Biblioteca Real (1810), entre
outras.
A primeira lei que determina a obrigatoriedade da abertura de escolas
de primeiras letras em 

todas as cidades, villas e logares mais populosos 

é o decreto imperial de 15 de outubro de 1827, rubricado por Sua Majestade, o Imperador Dom Pedro I. Aliás, a data de comemoração do Dia
dos Professores é uma referência a este decreto. A lei, embora bastante
concisa em palavras, é, ao mesmo tempo, abrangente em temática, determinando as competências administrativas das escolas, diretrizes curriculares mínimas, faixa dos valores dos salários dos professores, vitaliciedade
dos provimentos dos professores e até uma opção por metodologia disciplinar de castigos. Os artigos que dizem respeito ao currículo, o 6

o

e o

escrever as quatro
operações de arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções,
e as noções mais geraes de geometria pratica , e que às meninas serão
o

12 , prescrevem que os meninos deverão aprender a 

excluídos o ensino das noções de geometria e limitar-se-ia a instrução da
aritmética só as suas quatro operações.
A partir de então, vários documentos normativos importantes foram
adicionados à legislação pedagógica brasileira, como por exemplo as três
versões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, 1971
e a vigente de 1996.

Atual cenário da educação básica brasileira
A escrita deste trabalho se dá em um momento importante em relação
aos rumos da reforma do Ensino Médio que está sendo arquitetada pela
esfera federal. Tomando o cuidado para não impregnar viés político em
um trabalho acadêmico como este, ainda assim é mister deste esforço
reexivo observar tais questões, ou pelo menos registrar minimamente o
atual cenário da educação básica brasileira, para que no futuro possam ser
pesquisadas e estudadas as obras acadêmicas deste turbulento período. A
descrição deste sensível momento pode vir a ser útil para os pesquisadores
da história da Educação Matemática em nosso país, na esperança de que
compreender melhor o passado, melhore a qualidade das ações tomadas
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no presente, para que estas possam fruticar na educação do futuro.
Um recente trabalho de mestrado dá um pano de fundo dos atuais
problemas da educação básica brasileira e uma discussão sobre o fracasso
em avaliações internacionais acerca do nível de prociência de nossos estudantes, particularmente no que se refere ao seu domínio de Matemática
[Trevizan, 2015]. Destaco um interessante trecho neste trabalho:
A matemática ensinada em nossas escolas, não deveria ser, mas
é desprovida de signicado, quer seja pelo método enciclopédico
com que é ensinada, quer seja pela fragmentação a que é submetida. Um único (e tão eciente) resultado como o Teorema
de Pitágoras seria suciente para a obtenção da distância entre pontos da Geometria Analítica e da Relação Fundamental
da Trigonometria. No entanto, cada um desses conhecimentos é
ensinado separadamente, como um novo conhecimento que nada
tem a ver com as ferramentas de que o aluno já dispõe.
Paralelamente a isto, temos um modelo didático ultrapassado, centrado em aulas expositivas com conteúdos mais focados na memorização
e reprodução de procedimentos do que na dedução, raciocínio, capacidade
de descrição e modelagem do mundo e de seus problemas por meio de
uma linguagem matemática. Os alunos não são treinados a pensar matematicamente sobre problemas e situações, mas sim treinados a decorar
e resolver problemas-padrão.
Escolas e métodos de ensino são adjetivados como fortes e puxados,
mas em muitos destes casos o ensino é puramente focado em objetivos
especícos. Nestes casos, o interesse é aprovar a maior quantidade de seus
alunos em vestibulares e no ENEM, que, divulgando um

ranking

anual

por escolas, corrobora para transparecer à sociedade a ideia de que uma
escola boa é uma escola que aprova seus alunos em concursos vestibulares.
É esperado das escolas pelos PCN, que estas se preocupem com uma
formação que faça com que o aluno possa promover a realização pessoal
mediante o sentimento de segurança em relação às suas capacidades matemáticas, que o auxiliem no desenvolvimento de atitudes de autonomia
e que o possibilitem aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações
diversas, utilizando-os na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas. Difícil é determinar se uma escola
realmente cumpre estas expectativas.
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PISA
Na avaliação internacional mais difundida atualmente, o PISA, organizado e publicado pela OCDE, o Brasil se destaca pelo seu resultado
ruim nas avaliações de Matemática. Segundo os dados da última avaliação, de 2015, 70% dos estudantes falham em alcançar o nível básico de
prociência. Neste nível, é esperado que os alunos possam interpretar e
reconhecer situações em contextos que requiram não mais do que uma
inferência direta e uma interpretação literal dos resultados, que eles possam também extrair informações relevantes de fontes simples, e aplicar
algum conhecimento matemático básico para resolver problemas. Além
da maioria de nossos estudantes performarem mal, a minoria dos 10%
melhor avaliados performa tão bem quanto a média dos 35 países membros da OCDE, e que os nossos 10% pior avaliados pioraram ainda mais
seu rendimento nas últimas avaliações.
Segundo a análise da OCDE, este agravamento das desigualdades
pode indicar desaos signicantes enfrentados pelo Brasil em integrar
os seus estudantes mais fracos em uma sociedade de rápidas mudanças,
onde as oportunidades são cada vez mais ditadas pelo conhecimento,
habilidades e tecnologia.
Ainda segundo os dados do último PISA, por volta de um em cada dez
estudantes em países da OCDE é um

top performer

em Matemática, ou

seja, um aluno de alto desempenho. Em Singapura, mais do que um em
cada três atinge este nível. No Brasil, menos do que um em cada centena
de alunos tem alto desempenho. Esta proporção, dez vezes menor do que
a média da OCDE, se manteve inalterada desde 2003.
A análise do mapa é interessante para poder enxergarmos com maior
clareza quais são os países que aplicam o PISA e qual é sua distribuição
geográca. Muitas vezes ouvimos pessoas, colegas professores, jornalistas
e até pesquisadores repetindo o

mantra de que o Brasil tem um dos piores

resultados no estudo da Matemática em todo mundo. Mas é preciso que
que bem claro

qual é

este mundo.

Para além disto, os estudantes masculinos tem uma performance superior à feminina na disciplina de Matemática por uma média de 15
pontos, ao passo que na OCDE esta média é de 8 pontos. Porém, são nas
caudas da curva que as desigualdades de gênero se tornam mais agudas.
A proporção de alunos de baixa prociência é 7% maior entre as estudantes mulheres do que entre os homens. E, por outro lado, a proporção
de estudantes de alta performance entre garotos, cerca de 1,2%, é duas
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Mapa do desempenho dos alunos na disciplina de Matemática.
http:// www.oecd.org/ pisa/

Figura 2.1:

vezes maior do que a mesma proporção entre as garotas.

Desenho Geométrico na escola
O desenho geométrico está ligado ao estudo da Geometria desde as
origens desta disciplina na antiguidade, seriam como duas faces de uma
mesma moeda. Os conceitos de demonstrações matemáticas dependiam
dela. O processo de demonstração nas ciências naturais, como, por exem-

Principia de Newton, também se
amparavam numa construção ou argumentação more geometrico.

plo, as argumentações encontradas nos

O próprio Currículo do estado de São Paulo, [SE/SP, 2011], recomenda a utilização de um modelo do conhecimento geométrico que leve
em conta a

construção.

Um aspecto importante a ser destacado na apresentação da Geometria, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio,
é o fato de que o conhecimento geométrico apresenta quatro
faces, que se relacionam permanentemente na caracterização do
espaço: a percepção, a concepção, a construção e a representação. Não são fases, como as da Lua, que se sucedem linear
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e periodicamente, mas faces, como as de um tetraedro, que se
tocam mutuamente, contribuindo para uma compreensão mais
rica da natureza do espaço em que vivemos.
De fato, ainda que a iniciação em Geometria costume realizar-se
por meio da percepção imediata das formas geométricas e de suas
propriedades características, tendo por base atividades sensoriais
como a observação e a manipulação de objetos, desde muito cedo
tais atividades relacionam-se diretamente com a construção, a
representação ou a concepção de objetos, existentes ou imaginados. Continuamente, percebemos para construir ou quando
construímos, para representar ou quando representamos; concebemos o que pretendemos construir, com a mediação das representações; ou construímos uma representação (como uma
planta ou uma maquete) para facilitar a percepção. E mesmo
as concepções mais inovadoras têm como referência percepções
ou construções já realizadas, renovando seus pressupostos ou
transcendendo seus limites.
Alimentando-se mutuamente, percepções, construções, representações e concepções são como átomos em uma estrutura molecular, que não pode ser subdividida sem que se destruam as
propriedades fundamentais da substância correspondente. Isoladamente, qualquer uma das faces desse tetraedro tem um signicado muito restrito; a sua força está no mútuo apoio que essas
faces se propiciam. Em situações de ensino, é muito importante,
portanto, a busca de uma alimentação mútua entre tais aspectos
do conhecimento geométrico por meio de atividades integradoras.
É claro que esta abordagem de construção, muito mais abrangente
do que a construção de um desenho geométrico com régua e compasso,
inclui também esta possibilidade. Construção geométrica não se limita,
dentro dos conceitos que permeiam este currículo ocial, às construções
formais com régua e compasso, mas também a outras construções mais
livres, ou ainda

representações para facilitar a percepção.

Atualmente, o

uso de eletrônicos que auxiliem na observação de objetos, construções ou
propriedades geométricas é algo de relativo fácil acesso.
Vamos discutir um pouco a questão de como se passou que o desenho
geométrico, outrora tão prestigiado, caiu no ostracismo e esquecimento.
Encontramos em [Zuin, 2001] um excelente trabalho investigativo so-
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bre a história do desenho geométrico na escola brasileira, bem como os
motivos de seu declínio. Retiro um trecho para análise:
E quanto ao declínio do prestígio do Desenho Geométrico, a partir da década de 60? Podemos questionar se as construções geométricas começam a ser desvalorizadas pelo fato de a evolução
da tecnologia, na área da informática, trazer facilidades e novos
métodos para os mais diversos ramos do conhecimento. Isto não
procede, pelo menos na época em que o Desenho Geométrico começou a ser excluído dos currículos, pois, nas décadas de 60 e 70,
ainda eram muito incipientes os avanços na área computacional.
Então, por que o Desenho Geométrico passa a integrar apenas
algumas opções de currículo como disciplina obrigatória? O Desenho Geométrico vai ter sua posição realmente abalada com
a LDB 5692/71, pois deixa de ser uma disciplina obrigatória,
congurando apenas na parte diversicada do currículo. A parte
diversicada incluía dezenas de opções. Sendo assim, podemos
dizer que cada instituição escolar escolheu continuar ou não a
trabalhar com esta disciplina na década de 70. Por que retirar das
grades curriculares o Desenho Geométrico? Este passou a não ser
mais um conhecimento socialmente válido e legítimo? Havia inuência do Movimento da Matemática Moderna? Em ambos os
casos, as escolas que mantiveram a disciplina em seus currículos,
certamente consideravam o Desenho Geométrico como um saber escolar importante e não foram inuenciadas, pelo menos no
tocante às construções geométricas, pela Matemática Moderna.
Neste ponto devemos lembrar que no Movimento da Matemática
Moderna, a Geometria passou para um segundo plano nos currículos, sendo mesmo desconsiderada por alguns autores. Embora
isto tenha ocorrido, o Desenho Geométrico manteve o seu lugar,
pelo menos, em algumas escolas.
Observe então que há uma miríade de questionamentos oportunos sobre o tema. Tais questionamentos, com importância história indiscutível,
também podem ser trazidos para a atual seara de discussões pedagógicas
das reformas do currículo e da própria estrutura do sistema educacional.
Atualmente há uma grande discussão, e também grande indenição, na
forma como se dará o Novo Ensino Médio, quais disciplinas serão preservadas como obrigatórias, quais serão optativas, quais habilidades e competências serão mantidas dentro de uma disciplina, quais serão eletivas,
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qual carga horária, ensino de período integral ou educação a distância,
entre outras.
Segundo Rousseau (1712-1778):
Ao invés de nos fazer encontrar as demonstrações, ditam-nas; ao
invés de nos ensinar a raciocinar o professor raciocina por nós e só
exercita a nossa memória. Desenhai guras exatas, combinai-as,
colocai-as uma sobre a outra, examinai suas relações; descobrireis
toda a geometria elementar, indo de observação em observação,
sem que haja necessidade de denições nem de problemas, nem
de outra forma demonstrativa senão a se simples superposição.
Quanto a mim não pretendo ensinar geometria a Emílio, ele é
que me ensinará. Procurarei relações, ele as encontrará; pois as
procurarei de maneira que ele as encontre. Por exemplo, em lugar
de traçar um círculo com um compasso, eu o traçarei com uma
ponta presa um o girando em volta de um eixo.
Jean-Jacques Rousseau,

Emilio ou Da Educação

APUD [Zuin, 2001] p. 59.

Muitas escolas que resolveram manter o ensino de desenho geométrico
em seu currículo optaram por fazê-lo dentro da disciplina de Artes. Porém, abordar o desenho geométrico somente na disciplina de Artes gera,
a meu ver, alguns problemas sistêmicos:

•

O professor de Artes muitas vezes não tem a formação rigorosa em
geometria dedutiva que um professor de Matemática teria, o que
pode levar a um curso onde o foco não seja a justicativa matemática das construções geométricas, mas a construção do desenho em
si e seu uso para trabalhos artísticos;

•

A construção do desenho em passos decorados torna-se uma receita de bolo, ou seja, um procedimento de memorização de passos
e execução, sem preocupação com justicativas do porquê da construção;

•

Numa abordagem sem pretensões de demonstração matemática,
construções que são aproximadas podem ser dadas como exatas e
vice-versa.

O desconhecimento acerca daquilo que é construtível por régua e compasso não é simples, pelo contrário, sua diculdade é histórica dentro do
estudo da Matemática. Podemos citar o caso dos três problemas clássicos:
a duplicação do cubo, a trissecção de ângulos e a quadratura do círculo.
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Estes três problemas instigaram a curiosidade de matemáticos desde a
antiguidade e levaram milênios para serem resolvidos, cuja história de
resolução se entrelaça com o desenvolvimento da álgebra abstrata.
Outro problema para os quais os matemáticos buscaram algorítmos
para solução com régua e compasso é a construção de polígonos regulares.
A caracterização completa de todos os polígonos construtíveis foi nalmente feita de forma magistral em [Gauss, 1801]. Aliás, o jovem Gauss
contava com apenas 19 anos quando descobriu um algorítmo para o polígono de 17 lados, primeira descoberta de uma construção com régua e
compasso de um polígono regular em mais de 2000 anos. O resultado foi
anunciado na coluna de Novas descobertas do periódico 

der allgemeinen Litteraturzeitung 

Intellegenzblatt

em junho de 1796.

Mas, retornando a discussão aos problemas do ensino de desenho geométrico na escola, encontramos em [Kuhn

et al.,

2016] uma reexão

sobre o estado-da-arte deste. O texto nos ajuda a entender o panorama
da produção acadêmica sobre desenho geométrico no Brasil, buscando
uma quanticação e identicação de dados bibliográcos de pesquisas
acadêmicas e de periódicos nos últimos anos. Posso destacar um trecho
do texto para reexão.
A realização deste "estado da arte"possibilitou um esboço geral
acerca da produção de pesquisas, envolvendo geometria e desenho no ensino primário, no período de 2000 a 2014, na área
da História da Educação Matemática. Nessa direção, algumas
considerações podem ser realizadas. Uma dessas considerações
é que tais produções ou pesquisas, cuja temática aqui é proposta,
ainda são bastante reduzidas, talvez porque sejam recentes. Embora em número reduzido, o interesse em realizar tais pesquisas
parece se fortalecer nos últimos quatro anos, mediante o impulso
de determinados grupos de pesquisas preocupados com a constituição histórica dos saberes elementares ao ensino da matemática, o que permite interrogar se o tema geometria e desenho no
ensino primário não está emergindo como mais um tema relevante, sendo alimentado atualmente por propostas e estudos de
grupos de pesquisas, associados especicamente à História da
Educação Matemática, ou ainda como um tema que até então
tinha sido desconsiderado no cenário de pesquisa em História da
Educação Matemática.
Observe na citação a indicação sobre o fortalecimento das pesquisas
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sobre o tema nos últimos anos, reconhecendo-lhe potencial. A busca por
trazer os saberes matemáticos para próximo da linguagem do aluno e da
ação deste no fazer construtivo dos conhecimentos pode avivar o interesse
nesta área, que é de grande potencial de exploração prática por meio
de ferramentas tecnológicas, mas também condensa em sua natureza o
estudo sintético apriorístico próprio da Matemática tradicional.

Desenho Geométrico na BNCC
O novo documento, já publicado para o Ensino Fundamental e para
o Ensino Médio, a Base Nacional Curricular Comum, esteve em elaboração desde 2014. Previsto pela Constituição de 1988, também citado
na LDB de 1998, é um documento que procura padronizar as bases de
conteúdos das disciplinas da Educação Básica. O documento, que pode
ser encontrado em sua forma digital em [MEC, 2018], como ele próprio
se dene
(...) estabelece conhecimentos, competências e habilidades que
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos princípios éticos, políticos e
estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a
educação brasileira para a formação humana integral e para a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

competências gerais que os alunos devem
dominar em todas as áreas de conhecimento da base, bem como competências especícas de cada uma das áreas. As áreas são denidas em
O texto dene ainda as

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.
Buscando por temas de Desenho Geométrico na BNCC, encontrei as
seguintes entradas de habilidades:

•

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso, reconhecêlas como lugar geométrico e utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.

•

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos
lados e vericar que a soma das medidas dos ângulos internos de
◦
um triângulo é 180 .
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(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um uxograma,
um algoritmo para a construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização de
esquadros e compasso.

•

(EF08MA18) Reconhecer e construir guras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reexão e rotação),
com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria
dinâmica.

•

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um uxograma,
um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares.

•

(EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano,
com ou sem apoio de aplicativos de geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem
ser utilizados em ladrilhamento, generalizando padrões observados.

•

(EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas
(translação, reexão, rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir guras e analisar elementos da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis,
obras de arte, entre outras).

A primeira habilidade, esperada para o 7

o

ano, é bastante simples,

aparentemente simples até demais. Porém, lida com um conceito importante e abstrato de

lugar geométrico,

também chamado

locus.

Uma me-

lhor compreensão do conceito de lugar geométrico pode vir com o estudo
da Teoria dos Conjuntos, que o aluno, nesta fase, provavelmente ainda
não está preparado para lidar.
A segunda habilidade, muito interessante por si só, deixa uma dúvida
no ar: como se trabalhará o conceito de medida de um ângulo somente
utilizando régua e compasso? Na verdade, na geometria euclidiana

sensu,

ou seja, aquela dos

Elementos,

strictu

é tratado assim o conceito de me-

dida de ângulo. Não se utiliza lá o sistema graus, por exemplo. Há, para
se medir ângulos, um axioma do qual toda a conceituação de medida
pode ser derivado, um axioma bastante sintético, o quarto postulado, o
qual estabelece que são iguais entre si todos os ângulos retos. Mas trilhar
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tal vereda é um caminho teórico muito difícil para abordar na Educação
Básica.
O que se utiliza hoje em dia é justamente um sistema de medição
numérico de ângulos, normalmente o sistema de graus. A ferramenta
mais comum para trabalhar com este modo de medição é o transferidor.
Felizmente está na BNCC a previsão de estudar a habilidade EF06MA27,
o

do 6 , formando assim pré-requisito: determinar medidas da abertura de
ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.
Já na terceira habilidade destacada acima, proponho um problema
cm2 . Se a área do

interessante: Construir um hexagono regular de área 10

hexagono é qualquer, então vamos propor esta simples área e determinar
uma construção.
Ora, o ângulo central é sempre o mesmo no caso de hexagonos regula◦
res, a saber, 60 . A área de um hexagono regular é dependente do√tama3 3 lado
.
nho de seu lado, que pode ser determinado pela fórmula Área =
2
1
Sendo assim, a partir de uma simples manipulação algébrica , temos que
√ √
lado = 32 5 4 3. Construir uma medida desta, embora seja, de fato, um
número construtível, é algo completamente fora de contexto para alunos
que, até então, estavam utilizando compasso para traçar circunferências
e triângulos. O cerne da diculdade é que no problema proposto foi

dada

uma área de um hexagono e buscava-se construir o hexágono a partir de
uma área dada qualquer. É uma confusão de linguagem que pode emergir
de um enunciado pouco claro da habilidade pretendida na BNCC, e que
complicou deveras o problema, praticamente inviabilizando o tratamento
dele na série proposta.
O que a habilidade gostaria de propor é, muito provavelmente, construir utilizando régua e compasso um hexagono regular e descrever seu
procedimento. A complicação da linguagem na habilidade pode ocasionar uma interpretação errônea. Para além disto, qual a necessidade de se
utilizar esquadro nesta construção?
Um espírito norteador das construções com régua e compasso é justamente o da simplicidade: utilizar somente o mínimo de instrumentos e
de passos necessários numa construção. Aliás, a construção do hexágono
é o exemplo perfeito de uma construção cujos pontos importantes são
justamente determinados de forma simples e rápida

somente

com o uso

do compasso.
Esta confusão de construir polígonos regulares a partir de medidas dos

1 simples

para o leitor, não para o aluno de 6o ano.
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lados ca mais evidente na quinta habilidade destacada, a EF09MA15.
É muito mais costumeiro se fazer os algorítmos das construções de polígonos regulares inscritos em circunferências pelos números de seus lados,
ou seja, construir um triângulo equilátero, depois um quadrado, depois
um pentágono regular, depois o hexágono regular, e assim por diante.
Lembrando sempre que não são todos os polígonos regulares que são
construtíveis por régua e compasso.

2

A BNCC, em suas competências especícas para o Ensino Médio,

construção geométrica nenhuma
software, tecnologias
aplicativos de geometria dinâmica para o uso em geometria e

não cita as palavras

régua, compasso

ou

única vez. Ela porém cita repetidas vezes as palavras

digitais

e

outras áreas. Há, no documento, uma clara vontade em se modernizar
o estudo da Matemática com as ferramentas computacionais de ponta.
Mas será mesmo que abandonar as ferramentas tradicionais e longamente
testadas pelo tempo por algumas modernidades, que podem muito bem se
tornarem sucata em poucos anos, é uma política boa para um documento
que pretende estabelecer os saberes essenciais da Educação Básica para
muitos anos a frente?
Não sustento que o uso das tecnologias propriamente ditas sejam
ruins, pelo contrário, são importantes e não devem ser ignoradas. Mas
não devemos tampouco deixar de estudar as ferramentas simples, mesmo
por que, a

beleza

Matemática se baseará, pelo princípio da Navalha de

Occam, na simplicidade. Seus procedimentos continuarão sendo a lógica
dedutiva de demonstração de teoremas complexos a partir de premissas
básicas, venha a modernidade que vier.

2O

assim por diante pode enganar, dado que o próximo na sequência natural, o
heptágono, já não é construtível.

Capítulo 3
A Escola e os alunos
Antes de entrar na descrição da atividade, gostaria de fazer uma caracterização das condições de contorno deste trabalho. Situada já a condição histórica e pedagógica do tema, farei agora uma breve descrição da
escola e do perl dos alunos que a frequentam.

Figura 3.1:

Escola Estadual Professora Adelaide Ferraz de Oliveira.

47

48

CAPÍTULO 3.

A ESCOLA E OS ALUNOS

Perl da escola e dos alunos
A Escola Estadual Professora Adelaide Ferraz de Oliveira, da Diretoria de Ensino Leste 4, situa-se na cidade de São Paulo e foi fundada em
1951. Inicialmente, um grupo escolar anexo à paróquia do bairro, a escola
foi evoluindo junto com a região. Atualmente ela tem 12 salas de aula.
Ela já teve no passado salas de aula ambientes, laboratório de ciências e
até uma fanfarra, espaços e projetos hoje abandonados ou encerrados.
A escola atualmente oferece três períodos letivos: Ensino Médio matutino, Ensino Fundamental vespertino e Ensino Médio noturno. O Ensino
Médio noturno ainda tem duas modalidades: regular e supletivo (EJA).
Uma caracterização da clientela da escola pode ser encontradas no Plano
Gestão, que é um documento ocial da escola [Adelaide, 2015]:
Os alunos em sua grande maioria, são provenientes do próprio
bairro, e em sua minoria são oriundos de outros bairros. A faixa
etária é dos 11 aos 50 anos. Alguns alunos trazem problemas
de ordem disciplinar em decorrência de fatores socioeconômicos, afetivos e culturais. Um bom número de alunos do Ensino
Médio diurno já concilia o estudo com o trabalho em lojas e
supermercados da região. Os alunos de Educação de Jovens e
Adultos trazem o objetivo de preparar-se para o mercado, almejando melhorar sua vida prossional, apresentando assim, características diferenciadas. Boa parte dos nossos alunos possui
posicionamento crítico diante do processo de formação do cidadão. Os demais ainda que venham com todos os problemas
sociais latentes, estão na busca por tornarem-se cidadãos críticos. A comunidade ainda é pouco participativa, não possuem
verdadeiro conhecimento do trabalho da equipe escolar.
Como se localiza próxima à estação de metrô Guilhermina-Esperança,
não é raro encontrar-se alunos que moram longe e que param no meio do
caminho entre suas residências e seus trabalhos para estudar, principalmente no período noturno. No mesmo documento supra citado, também
se encontra uma caracterização do bairro:
O bairro da Vila Guilhermina é de classe média baixa, possui
moradores antigos, muitas praças e possui vários recursos disponíveis, tais como: posto de saúde, creche municipal, escolas
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municipais, correio, centro educativo La Salle com diversos cursos prossionalizantes e atividades desportivas, igreja católica,
igrejas evangélicas e lan house. Possui um comércio formado
por padaria, supermercado, quitanda, açougues, farmácias, feiralivre, pizzaria e lojas diversas como papelarias, lojas de roupas,
produtos animais e de produtos naturais. O bairro possui metrô,
ônibus, táxis e lotações. O bairro é carente de agência bancária,
um posto policial e um caixa rápido.
Um problema comum, não só de nossa escola, mas de toda rede, quiçá
de todo o sistema educacional brasileiro, é que muitos alunos chegam do
Ensino Fundamental com diculdades e deciências nos pré-requisitos
básicos de Matemática. Ao invés de se buscar sanar tais problemas, usualmente eles são atropelados pelo programa do currículo do Ensino Médio.
Suas lacunas de conceitos ou falta de domínio sobre pequenos tópicos vão
se agravando e aprofundando até se tornarem buracos sombrios que absorvem qualquer interesse prévio que o aluno poderia ter em Matemática.
Não é raro alunos abandonarem o estudo de Matemática a m de
concentrarem esforços em outras disciplinas que eles acompanhem e entendam minimamente, sabendo que a reprovação em uma ou até duas
disciplinas não resultará em reprovação do ano letivo. Também não é
raro encontrar alunos que reprovem em mais de três disciplinas serem
aprovados.
Do ponto de vista dos indicadores educacionais especícos, a escola
não pontua bem em Matemática nas avaliações institucionais, como pode
ser observado na tabela 3.1 construída a partir dos dados publicados
pela [SE/SP, 2018]. Entretanto, se levarmos em conta a série histórica do
IDESP desde 2008, perceberemos uma tendência no aumento do número
de alunos que detém nível de desempenho Básico e diminuição do número
de alunos com nível de desempenho Abaixo do Básico, como apresentado
no gráco 3.2. Entretanto, mesmo com esta tendência de melhora, o fato
da escola apresentar um valor de 96,37% dos alunos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio com nível

abaixo do básico ou básico em

Matemática não deixa de ser alarmante. O número de alunos com nível

adequado se mantém quase que estável, com pequenas utuações de um
ano para outro, sempre abaixo dos 10%; e aqueles com nível avançado
são praticamente inexistentes durante todo o período da série histórica.
Também podemos atentar para o fato de que no último ano, o desempenho no IDESP do Ensino Médio na prova de Matemática caiu bastante.
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IDESP - Série histórica de distribuição por níveis de desempenho.
Valores do corpo da tabela em porcentual.
Tabela 3.1:

IDESP

Segmento
EF

2008
EM

EF
2009
EM

EF
2010
EM

EF
2011
EM

EF
2012
EM

EF
2013
EM

EF
2014
EM

EF
2015
EM

EF
2016
EM

EF
2017
EM

Disciplina

Abaixo

Básico

Adequado

Avançado

LP

24.0

54.0

17.0

5.0

MAT

29.0

54.0

14.0

2.0

LP

44.0

33.0

23.0

0.0

MAT

61.0

34.0

5.0

0.0

LP

19.81

65.09

13.21

1.89

MAT

31.07

53.4

14.56

0.97

LP

24.59

36.07

39.34

0.0

MAT

45.83

45.0

9.17

0.0

LP

19.66

61.54

17.09

1.71

MAT

36.75

57.26

5.13

0.85

LP

22.12

44.25

30.09

3.54

MAT

43.36

53.1

2.65

0.88

LP

18.42

65.79

13.16

2.63

MAT

27.63

59.21

13.16

0

LP

21.85

38.66

39.5

0.0

MAT

52.1

39.5

7.56

0.84

0.94

LP

23.58

66.98

8.49

MAT

33.96

61.32

4.72

0

LP

19.13

29.57

50.43

0.87

MAT

39.13

52.17

8.7

0.0

LP

27.0

62.0

9.0

2.0

MAT

36.0

57.0

6.0

1.0

LP

17.73

46.81

34.75

0.71

MAT

35.46

60.99

3.55

0.0

LP

18.95

68.42

10.53

32.11

MAT

48.42

43.16

7.37

1.05

LP

20.9

43.28

35.07

0.75

MAT

47.76

50.0

2.24

0.0

3.9

LP

27.27

57.14

11.69

MAT

34.18

59.49

6.33

0.0

LP

17.19

46.88

34.38

1.56

MAT

28.23

66.13

5.65

0.0

LP

13.60

65.00

20.40

1.00

MAT

25.00

66.00

9.00

0.0

LP

14.50

41.00

43.60

0.90

MAT

33.30

58.10

8.50

0.0

3.39

LP

13.56

55.93

27.12

MAT

17.86

66.07

13.07

0.0

LP

24.81

39.53

34.11

1.55

MAT

45.65

50.72

3.62

0.0

51

Em 2016, cerca de um terço dos alunos, ou seja 33,3% tinham desempenho

abaixo do básico. Nos dados do ano de 2017, este valor sobe para

45,67%.
Mas não podemos deixar de discutir a própria natureza do exame
aplicado para denição do IDESP, o SARESP, constituído de questões
objetivas de múltipla escolha, não contabilizando nota para as disciplinas,
nem representando qualquer vantagem individual para o aluno que se
submete ao exame, e o quanto estes fatores tiram o estímulo dos alunos
em querer fazer a prova da melhor maneira.
Para muitos deles, essa é a prova para dar aumento para professor,
ideia oriunda do fato do bônus de resultados dos professores levar em
conta o IDESP. Em certa ocasião, alguns alunos declararam-me suas intenções de irem propositadamente mal na prova do SARESP por este
motivo, provavelmente como uma vingança aos professores, pela gura
opressiva que muitas vezes alguns destes representam no imaginário arquetípico do aluno.
Há muitos que faltam no dia da prova e outros que, pressionados pela
direção da escola para que não faltem na data, vão e respondem qualquer
alternativa da múltipla escolha aleatoriamente no gabarito.
Se, por um lado, o professor deve ter seu trabalho avaliado para o
cálculo de um bônus de resultados, uma medida pedagógica por si só
discutível, por outro lado, não parece nada razoável o método atual,
onde o desempenho do aluno em nais de ciclo nas avaliações em provas
de Língua Portuguesa e Matemática determinam metade dos parâmetros
para composição do IDESP. A outra metade dos parâmetros é dada pelo

uxo,

que mede justamente a capacidade da escola em promover alunos

nestas séries nais, levando em conta o número de alunos retidos, evadidos
ou que abandonaram a escola.
Escolas que têm um bom IDESP, ou, mais precisamente, aquelas que
desempenharam bem a sua meta de progressão no IDESP, recebem bônus por resultados. As escolas com maiores diculdades são punidas não
recebendo o bônus. Por que não reverter esta lógica, pagando bônus aos
professores que fossem buscar trabalhar justamente nas escolas mais problemáticas, atraíndo os melhores prossionais aos lugares mais carentes?
Por que não levar em conta o desempenho em outras disciplinas, valorizando o trabalho pedagógico como um todo? Por que não dar incentivos
aos alunos, ou cobrá-los de resultados condicionando sua aprovação ou
citação honoríca a um bom desempenho? Por que não buscar avaliar
o professor de outra forma, incluindo a opinião de alunos, responsáveis
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legais e próprios colegas professores no processo?
Em todo caso, a necessidade de avaliações institucionais da performance dos alunos vai muito além desta discutível política de bonicação
por resultados. Ela colabora para montar um panorâma estatístico, que
por sua vez pode ser utilizado para a tomada de decisões sobre várias
possíveis políticas a serem denidas. Também determina um parâmetro
cientíco para análises e comparações entre escolas e instituições, a ser
utilizado em trabalhos como este, por exemplo.

Figura 3.2: Série histórica do comparativo da distribuição dos resultados do
IDESP para disciplina de Matemática do Ensino Médio.

Com relação ao IDEB, que é um índice publicado pelo governo federal
a cada dois anos, a escola passou a ser avaliada em relação ao seu Ensino
Médio somente na última edição, de 2017, recebendo nota 3.5, sendo que
as escolas estaduais de São Paulo pontuaram este ano, em média, 3.8, e
que as instituições privadas que realizaram a prova, também no estado
de São Paulo, pontuaram neste último levantamento a nota de 5.9 na
média, a título de comparação.
Entretanto, poderemos analisar melhor os dados do IDEB relativos ao
Ensino Fundamental II, de 6

o

o

ao 9

anos, uma vez que a escola participa

do índice desde 2007. Sempre abaixo da média dos valores tanto das
escolas públicas estaduais da cidade, estado e do próprio país, em todas
as edições até 2015, na última avaliação ela superou as médias das três
esferas, atingindo a nota 5.0, como podemos observar na tabela 3.2.
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Desempenho no IDEB da Escola Profa Adelaide comparada com
outras escolas públicas estaduais no Brasil, estado de São Paulo e município
de São Paulo
Tabela 3.2:

Ano

Brasil

Estado

Cidade

Escola

2005

3.3

3.8

3.8

-

2007

3.6

4.0

3.8

3.4

2009

3.8

4.3

4.0

3.5

2011

3.9

4.3

4.1

3.0

2013

4.0

4.4

4.1

3.7

2015

4.2

4.7

4.3

3.5

2017

4.5

4.8

4.4

5.0

Também podemos por estes dados observar que tanto o estado de São
Paulo quanto a capital têm um desempenho melhor do que o brasileiro,
em média, e que o estado pontua melhor do que o município. Isto pode
nos levar a conjecturar que a educação estadual de São Paulo no interior
é mais eciente do que a da capital, ainda que o Currículo e as políticas
públicas sejam as mesmas.
Esta melhora no nal do segundo ciclo do Ensino Fundamental também pode ser observada nos dados do SARESP, conforme podemos observar na tabela 3.1, e certamente colaborará para que uma das grandes diculdades apontada pelos indicadores seja mitigada: a chegada dos
alunos no Ensino Médio com deciências em sua formação do Ensino
Fundamental.
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Capítulo 4
Trabalho com construções
geométricas
Segue agora a descrição de uma atividade de desenho geométrico aplicado em três terceiros anos do Ensino Médio no primeiro semestre do ano
de 2018. É um produto educacional que pode ser utilizado por colegas
professores e pesquisadores. Para facilitar a eventual aplicação, seguem
em anexo no nal deste trabalho arquivos utilizados para etapas da atividade.

Material Didático
Os materiais didáticos necessários para esta atividade são muito simples de se obter em qualquer papelaria. Seriam eles o papel sulte, régua,
lápis, canetas coloridas e compasso. O professor pode ainda investir em
compasso e régua para escrita no quadro negro. Estes compasso e régua grandes para escrita na lousa são materiais relativamente baratos e
que representam apelo visual interessante ao aluno, e creio que valem o
investimento por parte da escola ou do próprio professor.

Diculdade do Compasso
Um primeiro problema sério que encontrei logo ao propor a atividade
aos alunos foi a imediata resistência à compra de compasso. A maioria
dos alunos não possuía compasso em casa. Embora não seja um material
escolar propriamente caro, devemos lembrar da situação sócio-econômica
precária em que muitos alunos se encontram. No início do ano letivo há
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o fornecimento de vários materiais escolares pelo Estado, incluindo, até
o ano passado, régua, transferidor e esquadro, mas o compasso não está
neste

kit

escolar que os alunos recebem. Para o ano de 2018, foi somente

fornecida a régua. Então entra em jogo um processo de convencimento da
importância de se ter um compasso, e que este é um bem pessoal durável
que pode vir a ser útil na vida futura do aluno. Sempre cito o fato de
que ainda possuo o compasso que era de meu bisavô, como estímulo à
compra de um material durável e de qualidade.
A título de curiosidade, gostaria de relatar um caso que ilustra o fato
de que a preservação, o carinho e o uso de instrumentos matemáticos das
gerações anteriores por vezes pode nos surpreender com situações interessantes. Em uma aula particular de desenho geométrico, não relacionado
ao trabalho na escola Adelaide, ocorreu que uma aluna que estava a utilizar o transferidor de seu avô em uma atividade de geometria, percebeu
que seu resultado era diferente do esperado por algum motivo estranho.
Eu mesmo demorei algum tempo até identicar o problema: seu trano

feridor tinha 100

como ângulo reto! Ele utilizava o sistema

grado,

que

foi criado durante o movimento de decimalização e reforma de unidades
pelos franceses, na mesma época que se padronizara o sistema métrico.
Esta tentativa, no entretanto, não foi tão bem sucedida, sendo raro hoje
em dia encontrar instrumentos que utilizem deste sistema. Fiz até questão de tirar uma foto desta relíquia familiar de minha aluna, pois eu
mesmo nunca tinha visto pessoalmente um instrumento que utilizasse
este padrão.
Voltando à atividade na escola Adelaide, até ano passado, a escola
possuía compassos de baixíssima qualidade que eram compartilhados entre os professores. A qualidade destes compassos era tão ruim que eu os
considerava praticamente inviáveis para o uso, de tão moles e imprecisos.
Por isto mesmo, eu levava um compasso particular para a sala de aula, e o
emprestava aos alunos que não trouxeram ou não adquiriram compasso,
e pedindo para que eles que tomassem cuidado, pois não é um material
do governo, mas propriedade privada minha. É muito triste observar o
desleixo e desprezo que muitos alunos meus têm pelo bem público, que
na visão deles é gratuito. Mas é uma triste realidade, e não podemos
fugir dela. Pelo contrário, muito esforço deve justamente ser aplicado no
sentido de modicar esta mentalidade e cultura.
Neste ano de 2018, o problema dos compassos de baixa qualidade da
escola onde trabalho foi resolvido: os compassos simplesmente sumiram.
Desta forma, ou os alunos compram um compasso para poder fazer a ati-
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Figura 4.1:

Transferidor no sistema grado pertencente ao avô de uma aluna.

vidade, ou eles pegam emprestado o meu. Sendo assim, resolvi adquirir
mais um compasso e levo os dois agora nas aulas para estas atividades.
Sem oferecer estes compassos de empréstimo, a atividade caria praticamente inviável, dada a baixa adesão inicial na compra deste instrumento
pelos alunos.
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4.1 Estrutura Geral da Sequência Didática
A atividade que se segue é um esquema de plano de aula pensado
para ser desenvolvido com alunos de qualquer ano do Ensino Médio. O
trabalho é pensado para ser inserido de forma esparsa, no decorrer de um
bimestre. Cada situação de aprendizagem será explicada detalhadamente
a seguir. O esquema básico é o que segue:

•

Situação de Aprendizagem 1: Prolegomena;

•

Situação de Aprendizagem 2: Proposição 1:1;

•

Situação de Aprendizagem 3: Atividade de demonstração;

•

Situação de Aprendizagem 4: Construções do pentágono regular;

•

Situação de Aprendizagem 5: Projeto dos sólidos regulares.

4.1.
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4.1.1

Situação de Aprendizagem 1

Prolegomena
Este é um índice dos temas que serão tratados na primeira Situação
de Aprendizagem: Prolegomena.

prolegomena é denida como sendo a preliminar de um texto, aquilo
que vem antes da coisa em si. Então esta atividade é uma diagnose do estado de consciência que os alunos têm sobre Matemática. Anal, alunos
A

do Ensino Médio já devem ter passado, segundo a BNCC, por um arcabouço bastante sólido de Matemática, dominando ao menos a resolução
de uma equação de segundo grau. Se não dominam, ao menos já viram,
ou espera-se que tenham visto coisas semelhantes em complexidade. Mas
também, paralelamente a isto, uma apresentação dos alunos, do professor
e da própria disciplina.

Atividades da Situação de Aprendizagem
•

Questionário inicial;

•

Montagem do quadro de respostas e discussão com os alunos;

•

Leitura das Denições, Noções Comuns e Postulados dos

tos.

Questionário inicial

Elemen-

Aplicado na primeira aula da sequência, o ques-

tionário consta de três perguntas. O objetivo destas perguntas é de estabelecer um diálogo inicial com a turma, medir de forma bastante simples
quais ideias sobre a disciplina de Matemática que surgem mais imediatamente aos alunos, e tentar descobrir quais alunos conhecem ou já ouviram
falar em Euclides.
As perguntas foram entregues em uma pequena tira de papel, os alunos são convidados a responderem de forma rápida, sincera, individual,
sem consulta e devolvê-la. Observo que é importante convencer os alunos
de que é necessário que se eles sigam as orientações, ou seja, resolverem sem consultar

internet,

colar ou chutar, para que o resultado da

enquete não seja contaminado e que a atividade perderá parte de seu
objetivo caso não o façam.
As perguntas são as seguintes:
1. Você gosta de Matemática?
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2. O que é Matemática?
3. Quem foi Euclides de Alexandria? O que ele fez?
Para não expor nenhum aluno, as respostas são todas discutidas de
forma anônima. É importante que somente o professor tenha acesso ao
nome e respostas às perguntas. Porém as respostas anônimas podem e
serão utilizadas para discussão em sala. Este questionário foi aplicado
em um total de 59 alunos do terceiro ano do Ensino Médio, divididos em
três turmas diferentes. Não observei grande diferença na qualidade ou na
proporção das respostas entre uma turma e outra, por isto discutirei aqui
todas elas em conjunto.
A tabulação da primeira pergunta gera imediatamente uma proporção. No caso dos terceiros anos onde apliquei, 33 alunos disseram que
sim, gostam de Matemática, felizmente mais da metade.

Montagem do quadro de respostas e discussão com os alunos.
Em um momento posterior à aplicação do questionário eu recortei sozinho, a m de não expor a resposta de ninguém, a segunda questão, e com
a ajuda dos alunos colamos todos os papéis com pergunta e resposta em
uma folha-cartolina, formando assim um painel com todas as respostas.
Este foi utilizado como base para a discussão.

Excerto do cartaz com a composição de respostas para a pergunta
2 do questionário inicial: O que é Matemática?
Figura 4.2:

A segunda pergunta é talvez a que gera resultados mais interessantes.
Uma análise de palavras-chave na redação das perguntas mostraram a popularidade de conceitos como número, conta, operação, resultado,
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porém somente 3 alunos lembraram da palavra geometria ou estudo
de guras. Novamente, mesmo sendo uma enquete bastante supercial,
meu objetivo com esta atividade não é fazer uma análise conceitual profunda do entendimento que os alunos têm da natureza da Matemática.
Meu objetivo é tão somente tentar discutir com eles algumas respostas e
conhecer melhor o imaginário coletivo da turma.
A terceira pergunta foi aquela que apresentou as respostas mais frustrantes. Ao meu ver, nenhum aluno respondeu de forma adequada à pergunta. O fato da pergunta ser em duas partes é crucial para identicar
as tentativas de adivinhação. Um total de 53 alunos respondeu não sei.
Outras duas respostas armavam somente que Euclides foi um Filósofo Matemático. Outras duas respostas ainda o estabeleceram como
um Professor de Matemática, conhecido como `rei da geometria' . Um
aluno chegou a dar a localização, dizendo que Alexandria é uma cidade
do Egito, é isso que eu sei.
O motivo de dividir a pergunta em duas partes foi por conta de que
já imaginei, quando formulei a atividade, que a seguinte resposta apareceria: Euclides era um matemático, e que sua obra foram cálculos
matemáticos. É bastante safo suspeitar que, fazendo uma atividade na
disciplina de Matemática, o nome da pessoa vai ser justamente o de um
matemático! Por isto então a nalidade de perguntar qual foi sua obra.
Mesmo porque, como vimos na primeira parte deste trabalho, nem os
estudiosos da História da Matemática sabem quem foi Euclides como
pessoa, onde ele nasceu, onde foi sepultado, se acreditava nos deuses, de
quem foi lho, se foi casado, solteiro, ou ainda se teve lhos: conhecemos
tão somente Euclides por sua obra e talvez um punhado de anedótas.
Por m, a última resposta diferente que um aluno deu foi que Euclides
era um grande inventor, professor, aluno, que fez/criou a matemática.
Apliquei esta atividade logo nas primeiras aulas do curso, no início
do ano letivo. Minha avaliação da atividade é que ela, como esperava,
apresentou uma visão geral que os alunos têm da Matemática e também
abriu o diálogo,

quebrando o gelo

com a turma. É uma ótima forma de se

apresentar à classe, levantando questões, pontos de vista e valorizando a
bagagem cultural que os alunos têm.
Esta atividade introdutória congura como um exercício muito mais
dinâmico e agradável do que uma prova diagnóstica ou revisão dos conteúdos anteriores, tradicional entre muitos colegas nestes primeiros dias.
Não estou dizendo com isto que uma avaliação diagnóstica de conteúdos ou uma revisão sejam ruins a qualquer tempo. Mas acredito que

62CAPÍTULO 4. TRABALHO COM CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

uma avaliação de opinião, como esta, é interessante de ser feita logo neste
momento inicial, sem o viés que uma aula ou prova introduziria: tomar
a visão pura

tabula rasa

que os alunos têm da disciplina. Posteriormente

a isto, não tenho dúvidas de que uma avaliação diagnóstica ou revisão
surtirão um efeito ou aceitação maior, pois os alunos já estarão pensando
sobre a própria natureza da disciplina.
Além do mais, a questão é mais complicada do que aparenta, pois,
anal de contas, sabemos nós mesmos prossionais do ensino da área
responder à pergunta

o que é a Matemática?

mathematiké techné pode ser
traduzido como a arte das coisas que são aprendidas, ou ainda, a arte das
coisas que precisam ser aprendidas. Portanto, nesta visão, desde o nome,
O professor Irineu Bicudo arma que

1

a Matemática é uma criação grega. Podemos, é claro, contestar esta visão
observando o fato de que outras culturas anteriores ou desconectadas da
grega tiveram sua própria Matemática ou, ao menos, seu próprio fazer
matemático.
Encontramos em [Courant e Robbins, 1996] a denição de que Matemática é uma expressão da mente humana que reete a vontade ativa, a
razão contemplativa e o desejo de uma perfeição estética.
Seja qual for a denição, o exercício de se pensar reexivamente sobre
esta importante disciplina do currículo é pouco explorado na Educação
Básica.

Leitura das Denições, Noções Comuns e Postulados dos Elementos. A terceira atividade proposta nesta sequência é justamente a
leitura das 23 denições, 5 postulados e 9 noções comuns do livro I dos
Elementos de Euclides, retirados da tradução de [Euclides, 2009].
Entrego para cada aluno uma cópia com todas estas formulações,
que pode ser encontrada nos anexos deste trabalho. Dispondo os alunos
em roda na sala, cada aluno lê uma das denições e o resto do grupo
discute o que cada uma delas signica. A intermediação do professor é
muito importante, pois a leitura é tanto rica quanto difícil. No passar
da leitura, trataremos de temas diversos da geometria, que serve como
uma grande revisão de conceitos, tais como linha reta, superfície, ângulo,
caracterização de guras triangulares e quadrangulares.
A maioria das noções comuns, verdades que valeriam para qualquer

1 µαθηµατ ική

τ ´χνη . Derivado de um verbo do grego clássico µανθάνω que signica aprender, instruir-se.
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campo da losoa natural, são úteis até para discutir o conceito de equilíbrio algébrico de equações, quando se enuncia, por exemplo, caso sejam
adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais.
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4.1.2

Situação de Aprendizagem 2

Proposição 1:1
A construção do triângulo equilátero, mais simples dos polígonos regulares, é também a primeira proposição do primeiro livro dos

Elementos.

A atividade proposta busca não só executar a construção, que é introdutória e bastante simples, mas também discutir com os alunos a natureza
do processo dedutivo matemático. O texto da proposição a ser utilizado
na atividade encontra-se nos anexos deste documento.

Atividades da Situação de Aprendizagem
•

Leitura e colorimento da proposição 1:1.

Encontramos em [Eves, 2004] uma reexão interessante acerca da
mudança de paradígma no pensamento matemático da Grécia antiga para
com as outras formas de matemática que eram praticadas por civilizações
anteriores aos gregos:
Pela primeira vez na matemática, como em outros campos, o
homem começou a formular questões fundamentais como  Por
que os ângulos da base de um triângulo isóceles são iguais? e
 Por que o diâmetro de um círculo divide esse círculo ao meio?.
Os processos empíricos do Oriente antigo, sucientes o bastante
para responder questões na forma de como, não mais bastavam
para as indagações mais cientícas na forma de por quê. Algumas experiências com o método demonstrativo foram se consubstanciando e se impondo, e a feição dedutiva da matemática,
considerada pelos doutos como sua característica fundamental,
passou ao primeiro plano. Assim, a matemática, no sentido moderno da palavra, nasceu nessa atmosfera de racionalismo e em
uma das novas cidades comerciais localizadas na costa oeste da
Ásia Menor.
Os procedimentos matemáticos anteriores ao desenvolvimento do raciocínio dedutivo eram de uma natureza muito mais voltada à resolução
de problemas práticos, normalmente um problema e uma receita de
como resolver este.
Curiosamente, muitas vezes, o ensino da Matemática na Educação
Básica atual não está tão diferente desta matemática pragmatista pré
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helênica. Os alunos aprendem os procedimentos, fórmulas e aplicações.
Compreendo que o processo didático deve ser pensado para tornar o pensamento matemático prático e aplicável, preferencialemente de maneira a
interessar o aluno. É claro que devemos, como educadores, tentar tornar
a experiência do aprendizado  não só matemático, mas todo o aprendizado curricular  o mais agradável e interessante possível. Mas isto não
signica que devemos

esvaziar

o corpo do conhecimento das próprias ca-

racterísticas que tornam ele o que são. Se a Matemática pode  e deve 
ser aplicável aos problemas do mundo e aos diversos contextos do aluno,
isto não signica, por outro lado, que sua expressão de conhecimento
neutro, mais abstrato e dedutivo deva ser evitado. Não podemos correr o risco de

desmatematizar

a Matemática somente para agradar, sob

risco de estar se fazendo um trabalho de

aprendizado cientíco.

divulgação cientíca

e não de

Um aluno passar por todo Ensino Básico sem fazer uma demonstração, sem ler um raciocínio de demonstração, ou, pior ainda, sem ao menos
saber dizer o que é uma demonstração, sem dúvida é algo muito severo.

Leitura e colorimento da proposição 1:1

A proposta de leitura

conjunta, explicação, construção e justicativa passa por toda a estrutura
do processo argumentativo lógico dentro dos

Elementos,

a seguir, vistos

com maiores detalhes.
A linguagem é, de fato, um tanto dura para quem nunca se deparou
com o texto, por isto da importância da leitura conjunta. A execução
da construção com régua e compasso acaba sendo a parte mais simples
da atividade. Posteriormente a isto, tomar uma medida do que os alunos compreenderam sobre o processo de justicativa de uma armação
matemática.
Uma proposição dos
Inicia pelo

Elementos

segue normalmente uma estrutura.

enunciado (πρώτ ασις ). No caso da proposição estudada,

Construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada.
Então segue uma
dados

exposição (´κθσις ), que diz quais são os objetos

a priori, e com os quais se desdobrarão os raciocínios subsequentes.

Corresponde, para esta primeira proposição, a seja a reta limitada dada
AB.
Seguem então as

condições (διoρισµóς ) que objetivam a proposição.

Neste caso, é preciso, então, sobre a reta AB construir um triângulo
equilátero.
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Figura 4.3:

Exemplo de uma atividade sobre a proposição 1:1.
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Só então começa o procedimento de

construção (κατ ασκυή). Fi-

que descrito, por um lado, com o centro A, e, por outro lado, com a
distância AB, o círculo BCD, e, de novo, que descrito, por um lado,
com o centro B, e, por outro lado, com a distância BA, o círculo ACE, e,
a partir do ponto C, no qual os círculos se cortam, até os pontos A, B,
quem ligadas as retas CA, CB.
A parte de argumentação lógica, a

demonstração (απóδιξις ) pro-

priamente dita, segue a construção. Para a nossa proposição em questão
E, como o ponto A é centro do círculo CDB, a AC é igual à AB; de novo,
como o ponto B é o centro do círculo CAE, a BC é igual à BA. Mas a
CA foi também provada igual à AB; portanto, cada uma das CA, CB é
igual à AB. Mas as coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre
si; portanto, também CA é igual à CB, portanto as três CA, AB, BC são
iguais entre si. Portanto, o triângulo ABC é equilátero, e foi construído
sobre a reta limitada dada AB.
Finalmente, as proposições encerram suas ideias em uma

conclusão

(συµπ´
ρασµα), no caso estudado Portanto, sobre a reta limitada dada,
foi construído um triângulo equilátero; o que era preciso fazer.

Esta última expressão corresponde ao termo latino quod erat demonstrandum, muitas vezes abreviado Q.E.D. ou, em português, como queríamos demonstrar, ou ainda, C.Q.D., tradicional em nais de demonstrações matemáticas até hoje na literatura.
Após feitas as considerações sobre os objetos básicos da geometria
plana, seguimos fazendo as construções dos polígonos regulares: o triangulo equilátero, o quadrado e o pentágono regular. O objetivo de construir estas guras geométricas é a fundamentação necessária para próxima situação de aprendizagem, que pretende construir a planicação e
posteriormente recortar e montar os cinco sólidos platônicos.
Sendo o triangulo equilátero o primeiro, e havendo ele já sido desenhado e discutido nesta situação de aprendizagem, partiremos para a
construção do quadrado e do pentágono nas próximas situações de aprendizagem.
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4.1.3

Situação de Aprendizagem 3

Atividade de demonstração
Para a construção do quadrado, proponho um simples algorítmo que
não demanda do aluno o conhecimento prévio de construções de retas
paralelas ou de retas perpendiculares para qualquer caso geral de disposição destes objetos no plano utilizando régua e compasso, uma vez que
tal pré-requisito teórico possivelmente não estará disponível. Além disto,
o algorítmo que segue utiliza da construção do triângulo equilátero visto
na situação anterior.

Atividades da Situação de Aprendizagem
•

O algorítmo

•

A demonstração

Meu objetivo com esta atividade é buscar o desenvolvimento de uma
elevada competência da Matemática, a dedução formal. Segundo as teorias do casal van Hiele, que podem ser conferidas em [van Hiele, 1957], a
dedução de uma proposição geométrica é uma importante etapa do desenvolvimento do pensamento matemático para uma compreensão geral
da disciplina buscando o

O algorítmo

rigor matemático como objetivo nal.

A seguir, os cinco passos para a construção do quadrado:

1. A partir dos pontos iniciais dados

O e I , construa duas circunferên-

cias, tomando cada um dos pontos como centro, e passando pelo
outro. Determine o ponto

A

de encontro entre as circunferências

construídas.
2. Com o centro em

A

e passando por

ferência e determine o ponto

B

O,

trace uma nova circun-

de encontro com uma das duas

circunferências construídas anteriormente.
3. Novamente, com o centro em

B

e passando por

circunferência e determine o ponto

C

A, trace uma outra

que encontra a circunferência

contruída no passo anterior.
4. Trace a reta que passa por

O

e

a circunferência que tem centro

C , determinando,
O, o ponto D.

no encontro com
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D

e passa por

5. Finalmente trace a circunferência que tem centro em

O,

e determine o ponto de encontro

circunferência que tem centro em
O quadrilátero
a distância de

O

E

entre esta circunferêcia, e a

I.

OIED encerra um quadrado
I , sua unidade métrica.

de lado unitário, sendo

até

Finalmente, é sempre bom ressaltar este ponto, que a construção é
um algorítmo do tipo

compasso enferrujado, pois somente utilizamos uma

única abertura de compasso em toda a construção.
Foi então pedido aos alunos, após exemplo feito no quadro por mim,
que construíssem o quadrado utilizando este algorítmo.

Figura 4.4:

Etapas para construção de um quadrado com régua e compasso.

A Demonstração

Terminada a construção, foi pedido aos alunos que

justicassem, da mesma forma como foi justicada a construção do triângulo equilátero, o porquê esta construção determina um quadrado. A
redação desta dedução, em conjunto com o desenho geométrico da construção, seriam entregues para correção e avaliação.
Seguem dois exemplos de atividades entregues pelos alunos. Embora
eu pude vericar, do ponto de vista estritamente formal, que nenhum
aluno conseguiu fazer a demonstração, faltando sempre algum elemento.
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Isto não quer dizer que ela foi inútil. Muito pelo contrário, em todos os
meus doze anos de magistério, esta foi uma das atividades cujo resultado
mais me agradou. Não só pelo fato de que eu trabalhei pela primeira
vez uma demonstração formal em sala de aula, algo até apêndice aos
currículos contemporâneos, infelizmente, mas também pelo fato de que os
alunos gostaram de fazer a atividade, mostrando um ótimo engajamento
e também zeram um trabalho muito bom, pela qualidade da devolutiva
que recebi deles.
Como a letra escrita e o processo de digitalização podem prejudicar
a análise, vou transcrever cada um dos dois exemplos.

EXEMPLO A
Enunciado: Construir um quadrado sobre o segmento de reta
dado.
Seja dada a reta limitada dada AB. É preciso então sobre a reta
AB construir um quadrado. Fique descrito por um lado com o
centro A, e, por outro lado, com a distância AB, o círculo BCD, e
denovo, que descrito por um lado com o centro B, com o centro
em C marcando o ponto A foi achado o ponto D, encontrado
o ponto D, marcando em centro D até o ponto A novamente
fazendo uma circunferência, foi achado o ponto E, traçando uma
reta do ponto E até o ponto A, é encontrado o ponto F, com
isso marque o centro em F e o ponto A, é encontrado o ponto
G, traçando uma reta entre os pontos AB, BG, GF e FA. E como
o ponto A é o centro do círculo BCDF, a AF é igual à AB, de
novo, como o ponto B é o centro do ACG, a BG é igual a GF.
Mas a GF foi também provada igual à AB. Portanto cada uma
das retas dadas são iguais. O quadrado ABGF é igual, e, foi
construído sobre a reta dada AB um quadrado. Portanto, sobre
a reta limitada, foi construído um quadrado com os lados iguais
o que era preciso fazer.
Embora o texto do exemplo A tenha as seis partes da demonstração
clássica, a construção não é tão precisa quanto deveria ser, e a demonstração é incompleta. Na construção as expressões marcando em centro D
até o ponto A novamente fazendo uma circunferência, foi achado o ponto
revelam que o aluno teve diculdade em dizer que o ponto determinado
foi determinado a partir do encontro entre dois objetos.
Todo ponto novo, para além dos pontos dados, precisa ser construído
a partir de outros pontos e será determinada sua construção por um en-
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contro reta-reta, reta-circunferência, circunferência-circunferência. Justamente são os instrumentos matemáticos de régua e compasso em ação.
Foi preciso então destacar estes pontos com mais clareza na devolutiva da
atividade aos alunos, dado que muitos deles apresentaram este problema
de escrita.

Figura 4.5:

Atividade de dedução matemática. Exemplo A.
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EXEMPLO B
Construir sobre um segmento de reta dado um quadrado
Seja o segmento de reta dado AB.
Então, devemos sobre a reta AB construir um quadrado. Fique
descrito, por um lado, a circunferência com centro em A, passando por B, e por outro lado, a circunferência com centro em B,
passando por A, seja C o ponto de encotnro entre as circunferências. Por outro lado, a circunferência com centro em C, passando
por A, seja o ponto D o encontro da circunferência com centro
em A que passa por B. Por outro lado, o ponto E se dá pelo
encontro da circunferência com centro em C, passando por A,
e pela circunferência com centro em D, que passa por C. Trace
a reta AE, formando o ponto F, que é o encontro da reta AE,
que passa pela circunferência com centro em A, passando por B.
O ponto G, é determinado pelo encontro da circunferência com
centro em F, passando por A, e da circunferência com centro em
F, passando por A, e da cirucnferência com centro em B, que
passa por A. Fiquem ligadas então, as retas AB, AF, FG e GB.
E como A é o centro do círculo que passa por BF, AB terá a
mesma medida que AF, de novo, como B é o centro do círculo
que passa por AG, BA terá a mesma distância que BG. Mas foi
provado que FG tem a mesma distância que FA, portanto qualquer um dos pontos AB, AF, BF, BA, GB, GF, FA e FG, são
iguais entre si.
Portanto foi construído assim um quadrado sobre o segmento de
reta dado AB. Portanto, sobre a reta limitada foi construído um
quadrado, feito então o que foi pedido.
Neste exemplo B, podemos ver um cuidado muito maior com o uso
de linguagem descritiva. Uma etapa de construção quase perfeita no sentido de encontrar ou construir pontos a partir do encontro entre retas e
circunferências. Alguns detalhes como qualquer um dos pontos AB, AF,
... evidenciam talvez mais uma desatenção do que um erro sistêmico,
dado o cuidado descritivo do texto como um todo.
A demonstração no exemplo B é novamente incompleta, incluindo o
mesmo elemento de incompletude que apresentaram todas as outras demonstrações entregues: ninguém lembrou de falar dos ângulos! Ao contrário do triângulo, não basta ser um quadrilátero equilátero para ser
regular, ele deve também ser equiângulo.
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Atividade de dedução matemática. Exemplo B.

Na devolutiva aos alunos, não pude deixar de lembrar a eles do losango, que é o quadrilátero equilátero e não-equiângulo. Fiz o experi-
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mento do quadrado construído com varetas móveis nos vértices e deformálo num losango, a m de tornar mais tangível o fato.
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Situação de Aprendizagem 4

Construções do pentágono regular
Nesta situação de aprendizagem, meu objetivo é apresentar a necessidade de não somente seguir uma receita de construção, mas também ter a
justicativa matemática desta construção, sob pena de que a construção
dada não seja, de fato, verdadeira. Utilizo para isto duas construções:
a tradicional construção de pentágono regular, e uma construção que
consta no trabalho de desenho geométrico de Albrecht Dürer,

sung der Messung, mit dem Zirckel und Richtscheyt

Underwey-

(1525).

Atividades da Situação de Aprendizagem
•

Construção tradicional;

•

Pentágono de Dürer.

Construção tradicional

Apresento aos alunos um artigo que escrevi

sobre a construção de um pentágono regular, e que se encontra nos anexos
deste trabalho. A leitura de um texto com linguagem técnica moderna
é algo muito importante, pois devemos fazer a conexão da linguagem de
Euclides com a literatura cientíca atual. Termos como reta limitada
foram substituídos por segmento de reta na linguagem moderna. Este é
um momento que se pode explorar tais contextos. Também consta no artigo a demonstração da construção. Esta demonstração deve ser possível
de ser acompanhada por um aluno de nível de habilidade avançada de
nal de Ensino Médio. Mais importante do que entender profundamente
todos os passos da demonstração é ter contato com este modo de pensar,
que é o modo de pensar da Matemática Dedutiva.
Então os alunos devem construir, a partir da fórmula de construção
dada, o pentágono regular. Seguem abaixo alguns exemplos de construções feitas pelos alunos.
Por estas guras conseguimos já extrair critérios de avaliação importantes. A construção 4.7a demonstra domínio dos processos de construção. Já na gura 4.7b podemos observar uma tentativa de cópia de um
desenho sem se importar com os procedimentos da construção. Curiosamente, muitos dos elementos da construção estão lá, como, por exemplo, a
reta mediatriz entre os pontos O e A. Mas estes desenhos avulsos não tem
um signicado dentro da construção, compondo uma espécie de elemento
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Figura 4.7:

Construções do pentágono regular inscrito em circunferência.

vestigial daquilo que foi provavelmente a construção de outra pessoa. Não
houve então neste caso um pensamento de desenho geométrico, mas de
desenho observacional. Acho curioso conseguirmos encontrar nos estudos
matemáticos uma avaliação objetiva de um problema, oriundo de uma
observação estética da resolução desta questão.

Pentágono de Dürer

Na sequência, fazemos a construção pela fór-

mula de Dürer. Esta construção, embora nos dê um pentágono equilátero, tal polígono não será equiângulo, portanto não será um pentagono
regular. O próprio Dürer não faz qualquer ressalva a este fato, e talvez até
nem desconasse que esta construção do pentágono não resultasse em um
pentágono regular, mais uma vez nos remetendo à importância de uma
demonstração formal. Somente quase um século depois encontramos no

Trattato Geometrico

(1620) de Pietro Antonio Cataldi (1548-1626) uma

objeção quanto esta construção não produzir um pentágono regular.

2 Embora

2

Pietro Cataldi obteve sucesso em demonstrar a não validade da construção de Dürer, é um fato curioso na história da matemática que ele também provou
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Construção aproximada do pentágono regular por Albrecht Dürer.

Segue a tradução da construção encontrada no livro de Dürer.
A construção de um pentágono sem alterar a abertura do compasso é realizada da seguinte forma. Desenhe dois círculos que
se sobrepõem de modo que a circunferência de cada um toque
o centro do outro. Em seguida, conecte os dois pontos centrais
A e B com uma linha reta. O comprimento dessa linha é igual a
um lado do pentágono. Onde os dois círculos cruzam, marque o
ponto C na parte superior e D na parte inferior, e desenhe a reta
CD. Então tome o compasso sem mudar a abertura, e coloque
uma perna em D e com a outra desenhe um arco através dos
dois círculos e seus centros A e B. E onde as circunferências são
atravessadas por este arco, marque os pontos E e F. Onde a reta
vertical CD é cruzada, marque o ponto G. Em seguida, desenhe
a reta EG e estenda-a para a periferia do círculo. Marque esse
ponto H. Em seguida, desenhe a reta FG e estenda-a para a periferia do círculo. Marque esse ponto I. Então conecte I com A e
H com B, e isso lhe dará três lados do Pentágono. Em seguida,

em seu Operetta delle linee rette equidistanti et non equidistanti (1603) que o quinto
postulado dos Elementos de Euclides é consequência dos outros quatro. Isto mostra que uma prova deve ser examinada com muito cuidado antes de ser aceita como
verdadeira, e que até mesmo matemáticos brilhantes podem estar errados.
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erga duas linhas inclinadas de comprimento igual de I e H até
que elas se encontrem no topo. Voce terá pentágono como eu
desenhei aqui.

Análise de ângulos de um pentagono equilátero e não equiângulo,
portanto não regular.
Figura 4.9:

Este texto é apresentado aos alunos e, com minha ajuda e orientação,
fazemos a construção deste algorítmo com a régua e compasso. Os alunos
posteriormente entregam estas duas construções feitas por eles para que
eu possa avaliá-las.
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Gostaria aqui de fazer uma pequena reexão sobre os conceitos de
demonstração dentro da Matemática.
Vários contrastes entre os modos de se examinar uma questão de
demonstração ou prova: uma prova formal antiga como nos tempos de
Euclides, uma prova moderna e uma simples explicação ou argumentação,
nas conceituações de Balache [Martins e Mandarino, 2013]:

•

Argumentação,

qualquer discurso destinado a obter o consenti-

mento do interlocutor sobre uma armação;

•

Explicação, uma argumentação em que o consentimento se busca
a partir da explicitação da racionalidade da armação, e não através
de outros tipos de argumentação;

•

Provas

são explicações em que a explicitação da veracidade de

uma asserção se realiza sob regras ou normas acordadas por uma
comunidade determinada em um momento dado. Na comunidade
Matemática, essas normas estabelecem a apresentação de uma sucessão de enunciados, cada um dos quais é uma denição, um axioma, um teorema prévio ou um elemento derivado mediante regras
pré-estabelecidas de enunciados que lhe precedem. Nesse caso as
provas recebem o nome de

demonstração.

A gura 4.9 pode ser utilizada na argumentação de que o pentágono de
Dürer era equilátero, mas não equiângulo, portanto não regular. Também
é uma construção de compasso enferrujado.
Um fato interessante que ocorre muitas vezes é que o algorítmo de
Dürer paradoxalmente nos entrega como produto físico do desenho um
pentagono mais regular do que o da construção tradicional. Explico:
o fato da construção ser de

compasso enferrujado

adiciona menos erro

de desenho do que o outro. As construções geométricas são muito mais
estruturas mentais do que simples desenhos. Aliás, desenhar, trazer para
o mundo material um objeto perfeito do mundo das ideias, introduz erros
de precisão dos instrumentos do desenho. Na construção de Dürer, uma
menor quantidade de operações e o

compasso enferrujado

fazem o de-

senho sair mais preciso, mesmo sua construção sendo matematicamente

inferior

no sentido dedutivo.

Construídas estas guras poligonais, estaremos prontos para fazer a
construção da planicação dos sólidos platônicos, e este seriam as últimas
construções planejadas para a sequência didática.
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4.1.5

Situação de Aprendizagem 5

Projeto dos sólidos platônicos
Esta atividade foi pensada como um trabalho-pesquisa de encerramento do tema. Caberiam aos alunos pesquisar o que eram os cinco sólidos platônicos, sua história, quais suas propriedades matemáticas, suas
aplicações na Matemática e em outras áreas. Posteriormente, deveriam
construir planicações destes sólidos e montar uma exposição em um
corredor da escola.

Atividades da Situação de Aprendizagem
•

Pesquisa sobre planicação dos sólidos platônicos;

•

Confecção dos sólidos em papel cartão;

•

Montagem de uma exposição.

Imaginando que os alunos tivessem as ferramentas do desenho sucientes para construir os polígonos necessários para a planicação dos
sólidos platônicos a partir do estudo feito nas situações de aprendizagem
anteriores, deixei toda esta a parte nal de planicação e pesquisa como
exercício e pesquisa individual. O resultado foi muito acima do esperado,
com as mais diferentes construções aparecendo nesta parte do trabalho, o
que permite uma avaliação mais objetiva e individual dos conhecimentos
adquiridos no nal do processo de cada aluno.
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Figura 4.10:

Estudo dos sólidos regulares.

A título de exemplo, observe que o octaedro construído pela aluna M.
na gura 4.10a não fecha, embora tenha um recurso gráco interessante
de abas para colagem. Já a gura 4.10b não apresenta abas de colagem,
mas conseguiria fechar no sólido. A discussão do problema matemático
de fechar ou não no sólido pode ser explorada e compreendida com um
simples experimento de recorte e tentativa de fechamento da gura.
O fato das planicações não fecharem, além de formar a possibilidade de um experimento a ser explorado em sala, também é a base da
demonstração da existência dos cinco sólidos platônicos nos

Elementos,

mais precisamente a última proposição do último livro (proposição 18,
livro 13). Portanto a magistral obra de Euclides encerra justamente expondo aquilo que ele chama de

os cinco sólidos, e provando que não existe

nenhum outro sólido (regular) para além destes.
Após planicarem os cinco sólidos utilizando régua e compasso, foi
pedido aos alunos que reproduzissem estas planicações em papeis cartões coloridos, que recortassem e colassem, a m de montarem realmente
os sólidos em sua forma tridimensional.
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Figura 4.11:

Sólidos platonicos contruídos pelos alunos durante atividade.

O resultado material do trabalho, além de seu valor matemático e
artístico claros, também pode ser explorado em outras atividades que
envolvam jogos e teoria de probabilidade, uma vez que os sólidos resultantes podem ser utilizados como dados. No jargão dos jogos de

(Role Playing Game)

RPG

eles são os famosos d4, d6, d8, d12 e d20.

A última parte desta atividade para a turma consistiu em dividir
todos os alunos por meio de um sorteio em cinco grupos, cada um relativo
a um sólido-elemento, e pedir que os grupos montassem uma instalação
visual no corredor da escola. A instalação deveria conter obrigatoriamente
dois itens: um cartaz explicando sobre o sólido, constando de alguns fatos
matemáticos acerca deste, além de uma descrição do elemento clássico
antigo relativo ao sólido, segundo a tradição ocidental. O outro ítem
obrigatório seria a construção dos sólidos por meio de materiais e técnicas
diversas: planicação dobrada, origami, canudos colados

et cetera.

Os grupos foram avaliados seguindo critérios de participação em grupo,
qualidade da exposição e conteúdos dos cartazes. A atividade pode ser
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uma ótima oportunidade de integração multidisciplinar entre a Matemática e a Educação Artística.
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Figura 4.12:

Instalação dos sólidos platônicos.
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4.2 Avaliação
O processo de avaliação do trabalho executado conta com algumas importantes componentes: a qualidade do trabalho entregue pelos alunos,
também como os alunos avaliam as atividades pelo seu próprio ponto
de vista, além de uma avaliação geral que o professor observa de toda a
sequência. Com base nestas diretrizes, procurarei mostrar agora o processo pelo qual avalio o progresso do trabalho com meus alunos em sala
de aula.
Cada situação de aprendizagem contava com devolutivas dos alunos,
de maneira que eu pudesse não só medir a cada ponto como os alunos
estavam pensando sobre a disciplina e seus temas, mas também que eu
tivesse uma produção pessoal de cada aluno. Tenho rme convicção de
que o aluno deve participar das atividades em aula, principalmente neste
momento formativo da Educação Básica. Aulas onde o aluno é puro expectador talvez funcionem em um ambiente acadêmico de nível superior,
mas no Ensino Básico pode ter consequências não necessariamente positivas.
Desta forma, avaliar os alunos na qualidade do trabalho, e nas opiniões
acerca do estudo, formavam parte essencial da própria atividade.
Ao nal da última situação de aprendizagem, elaborei um sintético
questionário de 4 perguntas que foram fundamentais para meu processo
de avaliação da atividade como um todo. Discutirei cada uma das questões. Responderam ao todo 60 alunos de três turmas diferentes a cada
uma das quatro questões, de forma individual, espontânea, secreta, sem
consulta e sem discussão entre os colegas.
A primeira, e mais importante, é se os alunos gostaram da atividade.
Antes de discutir os resultados, vou colocar alguns levantamentos acerca
da própria questão em si: é essencial que os alunos gostem de uma atividade? Eles devem ser obrigados a aprender conteúdos os quais não
gostem? Devemos somente ensinar aquilo que agrada aos alunos?
Sem dúvida, há um currículo a ser ensinado. Gostando, ou não, o
aluno  ou até mesmo o professor  de um determinado tópico, ele deve
ser ensinado, sob pena das competências e habilidades a serem desenvolvidas carem prejudicadas ao aluno. Prejuízo este que pode se tornar
um pré-requisito decitário, e terminando por minar parte substancial
do aprendizado que se espera de um aluno.
Observe também, por outro lado, que algo pode ser discutido de forma
mais prática ou mais teórica, de forma mais tecnológica ou mais tradici-
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Figura 4.13:

1. Maioria aprovou o trabalho com régua e compasso.

onal, ou ainda, de forma mais ou menos construtiva. Também é inegável
que as pessoas preferem fazer aquilo que gostam do que aquilo que desgostam.
Sendo assim, perguntar aos alunos se eles gostaram das atividades
com régua e compasso é algo importante, pois é um posicionamento em
resumo de uma série de outros fatores que os levam a ter tal posicionamento. É claro também que um questionário mais descritivo pode auxiliar
no entendimento de partes especícas do processo ou da atividade. Mas
o valor de um posicionamento geral pode abrir espaço para que uma discussão mais aprofundada seja feita com diálogo aberto em sala, e daí o
professor pode retirar o restante de suas informações.
A grande maioria dos alunos aprovarem o trabalho com régua e compasso por si só já me motiva para expandir este trabalho no futuro. Não
que uma negativa desta me tornaria incrédulo da importância do desenho
geométrico, mas alertaria para uma mudança de caminhos no traçado das
situações de aprendizagem ou no modelo da sequência didática.
Seguindo as questões, me interessa também saber quantos alunos se
sentiram motivados o suciente para a compra de compasso. Sendo uma
escola pública, não posso de maneira nenhuma obrigar ou coagir os alunos
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Figura 4.14:

2. A adesão ao material foi de mais da metade dos alunos.

a adquirirem materiais para participação. Muitos alunos, aliás, não tem
a menor condição sócio-econômica para compra do mesmo. Digo isto
sem a necessidade de aplicação de um questionário sócio-economico, pois
conheço a situação complicada de muitos casos, nesta turma ou na escola
como um todo.
Eu tentei convencê-los de que a aquisição de um compasso é boa para
eles. É um material didático relativamente barato e que pode ser útil
para sua prática escolar ou para sua vida pessoal, principalmente para
aqueles que tem um interesse artístico.
Sempre deixei claro desde o começo das atividades que aqueles que
não pudessem comprar compasso não seriam prejudicados, pois traria um
compasso pessoal meu e emprestaria para eles, o que ocorreu sempre.
A aquisição de compasso por mais da metade dos alunos foi uma
surpresa para mim, que esperava uma adesão bem mais baixa. Não foi
imediata, contudo. Dei um mês de prazo antes de começar a utilizar,
sempre avisando que

dia tal

começaríamos a utilizar da régua e com-

passo. No primeiro dia, poucos trouxeram. Houve uma la de espera
para utilização do meu compasso pessoal. Nos dias que foram seguindo,
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os alunos começaram a comprar até que no nal da atividade, quase não
mais me pediram emprestado, emprestando, aqueles que não tinham, um
dos outros.
Meu posicionamento pessoal é que deveriam fornecer este importante
instrumento matemático-artístico no

kit

escolar, que seja ao menos uma

vez no início do cíclo Fundamental e Médio.

Figura 4.15: 3. Grande maioria acredita que o estudo do desenho geométrico
melhorou sua comprensão de Geometria.

Outro ponto que me deixou bastante entusiasmado com a avaliação
da atividade foi a resposta à terceira pergunta, se o estudo de desenho geométrico com régua e compasso melhorou na compreensão de geometria.
Este é o cerne de toda a sequência, o eixo por trás de todo o trabalho.
Se ele ajudou a desmisticar e colocar de forma mais tangível temas da
geometria por uma via construtiva, embora tradicionalíssima, então esta
sequência tem sua razão de ser justicada.
Finalmente, a última questão acerca da qual me interessava muito
colher informações a respeito: o registro de diculdade para participar
ou para fazer as atividades de construção.
Na hora em que estava elaborando o questionário, não me interessei
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Figura 4.16:

4. Maioria diz ter encontrado diculdades.

em distinguir se a diculdade era em fazer/participar ou se era alguma
diculdade conceitual envolvida. Somente me interessava diagnosticar se
a atividade era considerada fácil ou difícil para os alunos, e que as diculdades seriam, caso aparecessem, discutidas na devolutiva do questionário
aos alunos.
Porém, como a grande maioria diz ter tido diculdades, gostaria de
ter deixado espaço no próprio questionário para que os alunos pudessem
expôr em quais pontos surgiram os problemas. Em uma próxima avaliação
qualitativa da atividade, tomarei o cuidado para que estes pontos sejam
mais claramente identicáveis.
A discussão que se seguiu em sala ajudou a esclarecer quais pontos
ocasionaram maior diculdade aos alunos. Segundo eles, justamente a
parte de demonstração sendo a mais difícil, o que não é de surpreender
ninguém, é claro.
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Considerações nais
Para um melhor fechamento deste trabalho, gostaria de apresentar
um breve comentário sobre os temas gerais tratados até aqui.
De maneira geral, avalio a experiência da aplicação da atividade de
construções com régua e compasso como um sucesso. Comecei introduzindo este conteúdo em minha prática didática aos poucos, ainda por
medo de não ter grande justicativa no programa curricular e também
por receio de utilizar um material didático não oferecido pela rede estadual.
Pedir que os alunos comprem um objeto para participar da aula é
claramente excludente, porém jamais defendi ou tolerei isto, sempre fornecendo aos meus alunos meios pelos quais fosse possível a todos eles, sem
exceção ou constrangimento, participarem plenamente das atividades.
Tanto na avaliação nal do trabalho, quanto nas discussões em sala de
aula das devolutivas após as atividades, a opinião expressa dos alunos foi
de que aprenderam aspectos construtivos da Geometria que não sabiam
existir.
Aprenderam também um pouco sobre a história do desenvolvimento
das ideias da Matemática, sobre a biograa de alguns importantes matemáticos, e puderam observar, experimentar e praticar ao menos uma vez
na vida ambos: o Desenho Geométrico e o Método Dedutivo.
Também na sequência didática produzimos diversos ítens de Arte,
montamos uma instalação de sólidos platônicos na Exposição de Ciências
da escola. Gostaria de ter feito muito mais neste âmbito, porém vários
fatores são limitantes ao trabalho de sala de aula. Aqui não critico só o
currículo, que somente pelo seu tamanho e abrangência impressionaria
até mesmo os mais céticos, outros motivos também são oriundos das
complicações próprias dos espaços-tempo escolares.
O modelo de sala de aula convencional, o modelo de horário, a estrutura de burocracias para se determinar notas quanticadas, a chamada de
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presença, o diário, o MMR, o SED, o ATPC, o JEIF, ..., a carga-horária
abusiva, os baixos salários, o descaso.
O magistério no Brasil contemporâneo é um sacerdócio, um

karma

e uma esperança. Um sacerdócio, pois é uma entrega pessoal, mental
e espiritual para uma obra maior, sem muita esperança de construção
material pelo trabalho. Não que falte recursos para a Educação, o que
ocorre é que tais recursos não chegam no professor, muito menos no aluno,
a quem não chega quase nem instrução.
Um

karma, pois é uma decorrência lógica da ação

das forças pessoais

do professor e dos alunos; e das forças impessoais da família, da comunidade, e de toda uma estrutura social para o desenvolvimento pedagógico.
E uma esperança, a de que algo um dia mude, e que a escola pare
de ser pensada numa visão política de governos, ou numa mercadoria de
comércio, ou num estacionamento de jovens, ou num produto de fábrica,
ou numa competição entre seus diversos atores.
Que a escola seja pensada numa visão de Mundo.

Anexos
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Nome _______________________________________________________ série ____ data: ____ / _____ / _____
1. Você gosta de Matemática? □ SIM

□ NÃO

2. O que é Matemática?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Quem foi Euclides de Alexandria? O que ele fez?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________ série ____ data: ____ / _____ / _____
1. Você gosta de Matemática? □ SIM

□ NÃO

2. O que é Matemática?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Quem foi Euclides de Alexandria? O que ele fez?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________ série ____ data: ____ / _____ / _____
1. Você gosta de Matemática? □ SIM

□ NÃO

2. O que é Matemática?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Quem foi Euclides de Alexandria? O que ele fez?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nome _______________________________________________________ série ____ data: ____ / _____ / _____
1. Você gosta de Matemática? □ SIM

□ NÃO

2. O que é Matemática?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Quem foi Euclides de Alexandria? O que ele fez?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Definições

1. Ponto é aquilo de que nada é parte.
2. E linha é comprimento sem largura.
3. E extremidades de uma linha são pontos.
4. E linha reta é a que está posta por igual com os pontos sobre si mesma.
5. E superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura.
6. E extremidades de uma superfície são retas.
7. Superfície plana é a que está posta por igual com as retas sobre si mesma.
8. E ângulo plano é a inclinação, entre elas, de duas linhas no plano, que se tocam e não estão postas sobre
uma reta.
9. E quando as linhas que contêm o ângulo sejam retas, o ângulo é chamado retilíneo
10. E quando uma reta, tendo ido alteada sobre uma reta, faça os ângulos adjacentes iguais, cada um dos
ângulos é reto e a reta que se alteou é chamada uma perpendicular àquela sobre a qual se alteou.
11. Ângulo obtuso é o maior do que um reto.
12. E agudo, o menor do que um reto.
13. E fronteira é aquilo que é extremidade de alguma coisa.
14. Figura é o que é contido por alguma ou algumas fronteiras.
15. Círculo é uma figura plana contida por uma linha, que é chamada circunferência, em relação à qual todas
as retas que a encontram até a circunferência do círculo, a partir de um ponto dos postos no interior da figura,
são iguais entre si.
16. E o ponto é chamado centro do círculo.
17. E diâmetro do círculo é alguma reta traçada através do centro, e terminando, em cada um dos lados, pela
circunferência do círculo, e que corta o círculo em dois.
18. E semicírculo é a figura contida tanto pelo diâmetro quanto pela circunferência cortada por ele. E centro
do semicírculo é o mesmo do círculo.
19. Figuras retilíneas são as contidas por retas, por um lado, triáteras, as por três, e, por outro lado,
quadriláteras, as por quatro, enquanto multiláteras, as contidas por mais do que quatro retas.
20. E, das figuras triláteras, por um lado, triângulo equilátero é o que tem os três lados iguais, e, por outro
lado, isóceles, o que tem só dois lados iguais, enquanto escaleno, o que tem três lados desiguais.
21. E, ainda das figuras triláteras, por um lado, triângulo retângulo é o que tem um ângulo reto, e, por outro
lado, obtusângulo, o que tem um ângulo obtuso, enquanto acutângulo, o que tem os três ângulos agudos.
22. E, ainda das figuras quadriláteras, por um lado, quadrado é aquela que é tanto equilátera quanto
retangular, e, por outro lado, oblongo, a que, por um lado, é retangular, e, por outro lado, não é equilátera,
enquanto losango, a que, por um lado, e equilátera, e, por outro lado, não é retangular, e romboide, a que tem
tanto os lados opostos quanto os ângulos opostos iguais entre si, a qual não é equilátera nem retangular; e as
quadriláteras, além dessas, sejam chamadas trapézios.
23. Paralelas são retas que, estando no mesmo plano, e sendo prolongadas ilimitadamente em cada um dos
lados, em nenhum se encontram.

Postulados

1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo o ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.
4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos.
5. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois
retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado qual estão os menores do que
dois retos.

Noções comuns

1. As coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si.
2. E, caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais.
3. E, caso de iguais sejam subtraídas iguais, as restantes são iguais.
4. E, caso iguais sejam adicionadas a desiguais, os todos são desiguais.
5. E os dobros da mesma coisa são iguais entre si.
6. E as metades da mesma coisa são iguais entre si.
7. E as coisas que se ajustam uma à outra são iguais entre si.
8. E o todo é maior do que a parte.
9. E duas retas não contém uma área.

Transliteração

Alpha

Α α

a

Beta

Β β

b

Gamma

Γ

γ

g

Delta

Δ δ

d

Epsilon

Ε

ε

e

Zeta

Ζ

ζ

z

Eta

Η η

e

Theta

Θ θ

th

Iota

Ι

ι

i

Kappa

Κ κ

k

Lambda

Λ λ

l

Mu

Μ μ

m

Nu

Ν ν

n

Seja a reta limitada dada AB. É preciso, então, sobre a reta
AB construir um triângulo equilátero. Fique descrito, por um
lado, com o centro A, e, por outro lado, com a distância AB,
o círculo BCD, e, de novo, fque descrito, por um lado, com
o centro B, e, por outro lado, com a distância BA, o círculo
ACE, e, a partir do ponto C, no qual os círculos se cortam,
até os pontos A, B, fquem ligadas as retas CA, CB. E, como
o ponto A é centro do círculo CDB, a AC é igual à AB; de
novo, como o ponto B é o centro do círculo CAE, a BC é
igual à BA. Mas a CA foi também provada igual à AB;
portanto, cada uma das CA, CB é igual à AB. Mas as coisas
iguais à mesma coisa são também iguais entre si; portanto,
também CA é igual à CB, portanto as três CA, AB, BC são
iguais entre si. Portanto, o triângulo ABC é equilátero, e foi
construído sobre a reta limitada dada AB. Portanto, sobre a
reta limitada dada, foi construído um triângulo equilátero; o
que era preciso fazer.

Xi

Ξ ξ

x

Omicron Ο ο

o

Pi

Π π

p

Rho

Ρ

r

Sigma

Σ σ, ς s

Tau

Τ

τ

t

Upsilon

Υ υ

u

Phi

Φ φ

ph

Chi

Χ χ

ch

Psi

Ψ ψ

ps

Omega

Ω ω

o

Legenda

Minúscula

Nome

Maiúscula

Os Elementos – Euclides de Alexandria - Livro I

ρ

Proposição 1. Construir um triângulo equilátero sobre a
reta limitada dada.

Escopo
πρώτασις
ἐκθεσις
διoρισμóς
κατασκευή
απóδειξις
συμπέρασμα

Transliteração

Tradução

Construção do pentágono regular inscrito em
circunferência com régua e compasso
Algorítmo da construção

Tome a circunferência unitária com centro

O e que também passa pelo ponto I . Traçando a reta r que passa
A que incide sobre a reta
e sobre a circunferência. Construa o ponto médio M do segmento AO e a
mediatriz m do diâmetro AI da circunferência. Esta mediatriz passa pelo
centro O e determina, na incidência com a circunferência, dois pontos.
Escolha um deles e nomeie este ponto P1 , pois será o primeiro vértice do
pentágono. Traçando a circunferência que tem por centro o ponto M e
passa pelo ponto P1 , determinamos na reta r , no interior da circunferência
original, o ponto P0 . A medida do lado do pentágono regular inscrito na
circunferência unitária tem mesmo valor que a medida do segmento P0 P1 ,
no ponto

por estes pontos, determinamos um novo ponto

que pode ser transportada para circunferência e denirá os outros vértices
do polígono desejado.

Demonstração

Quando dividimos a circunferência em 5 setores côn◦
gruos, determinaremos ângulos de 72 , que serão os ângulos internos do
pentágono regular inscrito.
Portanto, bastaria demonstrar que o valor da corda formada pela
◦
construção na circunferência unitária por um ângulo central de 72 , que
é o lado do pentágono regular inscrito, vale o mesmo que a medida do
segmento

P0 P1 .

Determinando o valor da medida do lado do pentágono
x

a medida do segmento

M P1 .

Seja

Como a cirunferência é unitária, pelo

teorema de Pitágoras temos que

√
 2
1
1
5
2
x =1 +
⇒x =1+ ⇒x=
2
4
2
2

2

Uma vez que os segmentos

AM
de y

(4.1)

M P1 e M P0 são côngruos e que o segmento

vale metade do raio unitário, ambos por construção, vamos chamar
a medida do segmento

OP0

e, consequentemente
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1−y

será a medida

Determinando o lado do pentágono regular inscrito na circunferência somente utilizando régua e compasso.

Figura 4.17:

de

P0 I .

Portanto,

√
√
1
5
1− 5
1
+ x + (1 − y) = 2 ⇒ +
+ (1 − y) = 2 ⇒ y =
.
2
2
2
2
Seja

z

(4.2)

a medida do lado do pentágono regular inscrito, ou seja, a

medida do segmento

P0 P1 .

Sendo assim, novamente pelo teorema de Pi-

tágoras,

z 2 = 12 +

s
√ !2
√
√
6−2 5
1− 5
5− 5
2
⇒z =1+
⇒z=
.
2
4
2
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(4.3)

Determinando o valor da corda

As funções trigonométricas seno

e cosseno, utilizadas modernamente, se desenvolveram a partir dos antigos estudos com cordas das circunferências. Dado um ângulo centrla

θ,

então o comprimento de uma corda relativa a este será

 
θ
.
corda(θ) = 2Rsen
2
Desta forma, para determinar o valor de
◦
descobrir o valor de sen(36 ).

(4.4)

z = cos(72◦ ), será necessário

A partir das identidades trigonométricas
sen(2θ)

= 2senθ cos θ,
cos(2θ) = 1 − 2sen2 θ,

(4.5)
(4.6)

podemos escrever

◦
sen(72 )

= 2sen(36◦ ) cos(36◦ ),
◦
◦
◦
2
◦
sen(72 ) = 2[2sen(18 ) cos(18 )][1 − 2sen (18 )].

(4.7)
(4.8)

Por outro lado, como
senθ

= cos(90◦ − θ2) ⇒ sen(72◦ ) = cos(18 ).
o

(4.9)

então



 ◦ ) =
cos(18


Seja

o

k = sen(18 ),



 ◦ )[1 − 2sen2 (18◦ )],
4sen(18◦ )
cos(18
1 = 4sen(18◦ )[1 − 2sen2 (18◦ )].

(4.10)
(4.11)

logo

1 = 4k(1 − 2k 2 ),
8k 3 − 4k + 1 = 0,
(2k − 1)(4k 2 + 2k − 1) = 0,
2k − 1 = 0 ⇒ sen(18 ) = sen(30 ),
o

que é uma solução falsa para este domínio real.
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o

(4.12)
(4.13)
(4.14)
(4.15)

Resolvendo a segunda parcela da equação fatorada, teremos

−1 ±
4k + 2k − 1 = 0 ⇒ k =
4
2

√

5

.

(4.16)

Como a solução negativa não nos convém, uma vez que

0◦ < θ < 90◦ ⇒ senθ > 0,

(4.17)

nalmente teremos que

√
1− 5
sen(18 ) =
.
4
◦

(4.18)

Retornando estes valores para as fórmulas de arcos duplos, teremos

cos(36◦ ) = cos(2 · 18◦ ) = 1 − 2sen2 (18◦ ),
!2
√
5
−
1
cos(36◦ ) = 1 − 2
,
4
√
5+1
◦
;
cos(36 ) =
4
v
!2
u
√
u
p
5
+
1
◦
sen(36 ) =
1 − cos2 )36◦ ) = t1 −
,
4
s
√
1
5− 5
◦
sen(36 ) =
·
.
2
2
Por m, observe que

monstrandum.

z =

◦
corda(72 )

100

= 2sen(36◦ ),

(4.19)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

(4.23)

quod erat de-

Apêndice A
Lista de Abreviaturas
IDEB

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

PISA

Programa Internacional de Avaliação de Alunos

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

EE

Escola Estadual

EF

Ensino Fundamental

EM

Ensino Médio

EJA

Educação de Jovens e Adultos

LP

Disciplina de Língua Portuguesa

MAT

Disciplina de Matemática

IDESP

Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo

BNCC

Base Nacional Curricular Comum

JEIF

Jornada Especial Integrada de Formação

LDB

Lei de Diretrizes e Bases

SE/SP

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

MEC

Ministério da Educação do Governo Federal

MMR

Método de Melhoria de Resultados

SED

Secretaria Escolar Digital

ATPC

Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo

PCN

Parâmetros Curriculares Nacionais

SARESP

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo
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