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Prefácio
Prefaciar esta coletânea me fez rememorar eventos marcantes 

da minha ainda curta carreira acadêmica. O ano é 2011, o dia é 02 
de abril: reunidos nas dependências da UFMT estão coordenador, 
professores e alunos na expectativa da aula inaugural do PROFMAT, o 
Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional. 
Programa esse coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática – 
SBM, com foco na qualificação profissional de professores atuantes na 
Educação Básica do ensino público. Após todo o processo de criação e 
organização do curso, chegara a hora de iniciar a principal etapa do 
programa com a presença dos protagonistas, cuja produção intelectual, 
na figura dos trabalhos de conclusão do curso, resultaria, anos mais 
tarde, nesta obra que apresento à você, caro leitor. Com percalços e 
superações, esta coletânea é uma amostra da qualificação acadêmica 
de excelência proporcionada pelo PROFMAT, cuja contribuição para 
formação de capital humano na sociedade mato-grossense, afora de 
ter um valor imensurável, é certamente inquestionável. 

Ao longo da leitura desta obra, o leitor vai se deparar com temas 
que vão da Matemática Pura à Matemática Aplicada, passando por 
questões relativas ao ensino de Matemática. Tópicos da Geometria 
serão abordados em diversos trabalhos desta coletânea, mostrando 
como a Matemática é uma linguagem poderosa capaz de nos revelar 
verdades escondidas em objetos presentes na natureza. Todo o poder 
de síntese da Matemática será ainda utilizado na busca por soluções 
de equações diofantinas, por exemplo. Como uma atividade essen-
cialmente humana, a Matemática é um processo dinâmico no tempo 
e podemos ver toda essa evolução do conhecimento matemático ao 
olharmos para a história do desenvolvimento dos logaritmos. O uso 
de matrizes para a representação de imagens digitais é um exemplo 
de maleabilidade da Matemática ao nos mostrar aplicações contem-
porâneas de uma ferramenta, cuja origem remonta ao século X e está 
ligada ao estudo de soluções de equações lineares. 

É sem dúvida, uma obra de interesse e relevância inquestionáveis 
que expressa um pouco do conhecimento acadêmico absorvido, criado 
e transformado como parte do rito institucional de coroação de uma 
etapa da vida repleta de desafios. Que esta coletânea possa despertar 
em você, leitor, a paixão pela Matemática e suas aplicações. 

Moiseis dos Santos Cecconello
Coordenador do PROFMAT – UFMT (2011 e 2015) | Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp
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Apresentação

Este livro tem como objetivo reunir resultados de nove das 15 dis-
sertações da primeira turma do Mestrado Profissional em Matemática 
– PROFMAT/UFMT/2011 – Campus Cuiabá. Foram registrados relatos 
de experimentos desenvolvidos em sala de aula com alunos do Ensi-
no Básico, revisões bibliográficas a respeito de matrizes, logaritmos, 
equações diofantinas, trigonometria, geometria plana e espacial. Des-
sa forma, o livro é composto de nove capítulos, cujos resumos serão 
apresentados a seguir.

Discutindo um pouco de geometria espacial, mesmo sem saber, as 
pessoas se deparam o tempo todo com objetos que remontam à ideia 
de poliedros, que são sólidos geométricos formados por polígonos 
convexos ou não, regulares ou não. Se suas faces forem todas con-
gruentes entre si e se seus vértices também forem congruentes, então 
o poliedro será regular. Esses sólidos, ao longo da história, desperta-
ram o interesse de grandes pensadores, como pode ser percebido pela 
forma como foram batizados. Dentre os poliedros regulares existem 
os cinco de Platão, que são os convexos, e os quatro de Kepler-Poinsot, 
os não convexos. Nesse sentido, no primeiro capítulo, intitulado “O 
universo dos poliedros regulares”, os autores Nayara Longo Sartor 
Zagui e Andre Krindges apresentam definições, relações, entre outros, 
a respeito do assunto. 

Passando para a geometria plana, no segundo capítulo, intitulado 
“Área dos quadriláteros convexos e quadriláteros quaisquer”, os au-
tores Liliana Karla Jorge de Moura e Andre Krindges se aprofundam 
em conteúdos referentes à área de quadriláteros convexos e à área 
de quadriláteros quaisquer. O estudo visa a expor uma abordagem 
diferenciada, motivadora e aprofundada através de demonstração de 
relações, de fórmulas e de teoremas, demonstrações essas quase não 
encontradas nos livros didáticos. As fórmulas das áreas dos quadri-
láteros convexos têm como ponto de partida a demonstração da área 
do quadrado lado l. Esta demonstração não é encontrada nos livros da 
educação básica. É possível afirmar a importância deste capítulo, pois 
visa a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem da mate-
mática através de demonstrações das relações usadas para o cálculo 
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dessas áreas. No final foram expostos três problemas para resolução 
e exemplificação de aplicação do conteúdo. 

Ainda na geometria plana, no terceiro capítulo, intitulado “O triân-
gulo pedal”, os autores Aline Pires Carneiro Santos e Andre Krindges 
apresentam um estudo do triângulo pedal de forma detalhada, moti-
vadora e aprofundada. Iniciam apresentando o triângulo pedal com 
definições e teoremas, bem como suas demonstrações, destacando as 
características da sua área e perímetro. As abordagens são sempre 
acompanhadas de construções geométricas, elaboradas com utiliza-
ção do software GeoGebra, que contribui com a interpretação e faz 
parte das demonstrações. Realizam um estudo da reta de Simson e 
algumas aplicações. Para a aplicação do estudo realizado no decorrer 
do capítulo, apresentam alguns problemas resolvidos que poderão ser 
discutidos em sala de aula pelos alunos de Ensino Médio, incentivando 
a criatividade e o raciocínio lógico. 

Abordando um tema de conhecimento comum, o conceito de 
matrizes faz parte da base curricular do Ensino Médio atualmente. 
Embora muita ênfase ainda seja dada ao que se refere à álgebra de 
matrizes pelos livros didáticos, pouco há sobre as principais aplicações 
e contribuições da Teoria de Matrizes nas principais referências biblio-
gráficas. Tal perspectiva poderia contribuir para o enriquecimento do 
processo de ensino e aprendizagem, tornando o conceito de matrizes e 
operações envolvidas um aprendizado significativo e desafiador para 
o estudante. Dessa forma, no quarto capítulo, intitulado “Matrizes e 
uma introdução às imagens digitais”, os autores Índia Andréia Costa 
Siqueira e Moiseis dos Santos Cecconello visam a mostrar como as ma-
trizes estão implicitamente presentes no cotidiano dos discentes, prin-
cipalmente, por meio de imagens digitais graças à expansão do acesso  
aos computadores e à rede mundial de computadores – a Internet. 

Tratando de equações diofantinas, com a homologação da Base 
Nacional Comum Curricular, a organização pedagógica passa a ser 
voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades. Nesse 
viés, trabalhar com resolução de problemas é fundamental, e explorar 
os conceitos que envolvem “Equações diofantinas lineares”, título 
adequadamente atribuído ao quinto capítulo deste livro, é uma ótima 
oportunidade para desenvolver nos estudantes a Competência Geral 
2 e Competência Geral 7. Essas competências se referem a exercitar a 
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curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas, criar soluções e também aprender 
a argumentar e a se posicionar com base em fatos e informações de 
diferentes áreas. Sendo assim, neste capítulo os autores Giseli Duardo 
Maciano Campos e Martinho da Costa Araújo abordam a definição de 
equações diofantinas lineares de n variáveis e suas soluções, com a 
restrição adicional de que as suas variáveis são números inteiros. Além 
disso, mostram aplicações destas equações na resolução de alguns 
problemas do cotidiano, relacionados com números inteiros. 

No que diz respeito aos logaritmos, no capítulo seis, intitulado 
“Logaritmos e áreas abaixo da curva: uma abordagem histórica”, os 
autores Marcos Borges de Oliveira e Moiseis Cecconello apresentam 
a partir de uma abordagem histórica, as contribuições dos logaritmos 
para a realização de cálculo de áreas abaixo da hipérbole y = xn, com  
n = – 1, e consequentemente, para o avanço nos estudos do cálculo di-
ferencial e integral. Para tanto, recorreram às contribuições de Pierre 
de Fermat no que tange o estudo das áreas abaixo das curvas hiperbó-
licas utilizando quadraturas, bem como, a percepção de Gregory Saint 
Vicent para evidenciar que a área abaixo da curva y = x –1 trata-se de 
um logaritmo, chamado logaritmo natural. Para finalizar apresentam 
a característica que coloca o número e, base do logaritmo natural, es-
pecial tanto para o estudo de aplicações de funções logarítmicas como 
também para aplicações das funções exponenciais. 

Quanto aos relatos de experimentos desenvolvidos em sala de aula 
com alunos do Ensino Básico, o capítulo sete, intitulado “O ensino 
da Matemática Financeira: entre a teoria e a necessidade prática do 
cotidiano”, apresenta o primeiro deles. Trata-se de uma proposta dife-
renciada para se ensinar Matemática Financeira, que essencialmente 
consiste em cativar a atenção dos alunos, incentivando-os a participa-
rem das explicações. Para isso utiliza-se de artimanhas visando à curio-
sidade dos alunos sobre o assunto. Inicialmente, os autores Gláucio  
Antonio Munhos Sanches e Geraldo Lúcio Diniz trazem um breve 
histórico sobre Matemática Financeira, o surgimento do comércio, a 
criação do dinheiro, os primeiros bancos e as primeiras publicações 
sobre o assunto. Em seguida descrevem uma proposta, que foi aplicada  
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em uma turma inicial do Ensino Médio, de uma escola pública do 
município de Rondonópolis, em Mato Grosso. Ao final do capítulo 
encontram-se os resultados obtidos com a aplicação da proposta. 

No capítulo oito, intitulado “Geometria e geometria molecular: 
Um estudo quimicomatemático”, os autores Edinéia Maria Teixeira 
de Paula Campos e Geraldo Lúcio Diniz também trazem relatos de 
experimentos desenvolvidos em sala de aula com alunos do Ensino 
Básico. Apresentam um roteiro para atividades integradas envolvendo 
os conteúdos das disciplinas de Matemática e Química, trabalhadas de 
forma transdisciplinar, com o objetivo de inovar e motivar os alunos. A 
proposta desenvolvida e aplicada tem como escopo o tema central de 
geometria molecular, em que foram destacadas cinco moléculas para 
representar cada uma das cinco geometrias moleculares escolhidas. 
Com base nas cinco moléculas, foi elaborada uma sequência de ativi-
dades didáticas de modo a explorar os aspectos químicos, tais como 
os componentes básicos de um átomo e de uma molécula, bem como 
a matemática envolvida em cada uma das geometrias formada pelas 
moléculas, tais como: ângulos triângulos, pirâmides etc. As atividades 
foram realizadas com duas turmas do Ensino Médio de uma escola 
pública do município de Porto Esperidião, MT. Ao final do capítulo é 
feita uma avaliação de resultados. 

Por fim, no nono capítulo, intitulado “Atividades em sala de aula 
para o ensino de trigonometria e avaliação de resultados”, os autores 
Edmar Floriano Amaro e Geraldo Lúcio Diniz, tal qual os dois capítulos 
anteriores, relatam a sua experiência. Trata-se da aplicação em sala de 
aula de cinco atividades de Matemática, referentes ao tema de trigono-
metria, numa turma da terceira série do Ensino Médio de uma escola 
da rede estadual de ensino de Mato Grosso. As atividades aplicadas 
constam de definições das razões trigonométricas seno, cosseno e 
tangente no triângulo retângulo, resoluções de situações-problema 
por meio de aplicações das razões trigonométricas, demonstração 
dos valores das razões trigonométricas para os ângulos notáveis e 
demonstração da relação fundamental da trigonometria. A avaliação 
do resultado das aplicações das atividades é feita através de análise 
e descrição das facilidades e dificuldades encontradas pelos alunos, 
e da eficiência ou não, das metodologias utilizadas. Os autores falam 
também da baixa qualidade do ensino de Matemática na escola pública 
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de educação básica e do desinteresse pelo conhecimento por parte de 
muitos alunos e ressalta as dificuldades encontradas pelo professor 
para realizar um bom trabalho. 

De forma geral, a intenção é oferecer material didático de fácil 
compreensão para acadêmicos da área, professores, pesquisadores, 
entre outros. Para tanto, os textos apresentam linguagem simples e 
objetiva. Espera-se que, dessa forma, o livro seja instrumento para 
auxiliá-los nas pesquisas, mas também, que seja capaz de motivá-los 
e inspirá-los matematicamente. Enfim, que transmita a paixão desses 
professores de Matemática pela sua profissão!

Além disso, o livro ainda teve como objetivo celebrar o compromis-
so com a educação que os ex-alunos do PROFMAT/2011 apresentaram 
e apresentam. Eram de diversas partes do estado de Mato Grosso: 
Peixoto de Azevedo, Juína, Rondonópolis, Cáceres, Porto Esperidião, 
Planalto da Serra, Campo Novo do Parecis e Cuiabá. Foram dois anos 
de muito sacrifício, mas também de muitas conquistas, muito apren-
dizado, muitas trocas de experiência, além das amizades e diversões.

Reunirmo-nos aos sábados para estudos era muito cansativo, mas 
pode-se afirmar que também era divertido porque estudar Matemá-
tica é desafiador e prazeroso. Por isso, justifica-se a necessidade de 
compartilhar este material para que todos os profissionais da área se 
sintam motivados pelo ensino matemático diferenciado e com maior 
qualidade.

Nayara Longo Sartor Zagui
Liliana Karla Jorge de Moura 

Andre Krindges
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CAPÍTULO 1

O universo dos poliedros regulares
Nayara Longo Sartor Zagui1

Andre Krindges2

Introdução

Os poliedros são corpos geométricos presentes no cotidiano. Mesmo 
quando se vislumbra uma lata de lixo, implicitamente, se está obser-
vando um sólido geométrico. Não é possível estabelecer uma data 
para a criação do primeiro poliedro. Contudo, sabendo que os antigos 
egípcios já eram fascinados pelas suas famosas pirâmides, é possível 
afirmar que existem, no mínimo, desde esta época. 

Os Elementos, de Euclides, constituem um tratado matemático e 
geométrico de 13 livros, escrito em Alexandria por volta de 300 a.C.. 
Nele, os poliedros são estudados nos livros XI, XII e XIII, e a partir da 
proposição 13 do livro XIII, os poliedros regulares convexos são estu-
dados minuciosamente (VELOSO, 1998). 

Também há séculos os poliedros regulares vêm encantando gran-
des estudiosos e pensadores pela sua beleza e perfeição. Prova disso é 
a grande admiração que Platão tinha pelos sólidos regulares convexos. 
O grande filósofo associava um aspecto místico a eles, e apesar de não 
os ter descoberto, foi grande apreciador de cada um. Platão associava 
sua origem à origem da água e do fogo (apud VELOSO, 1998). Por isso 
esses sólidos são chamados poliedros de Platão. Kepler, juntamente 
com Poinsot, descobriram os quatro últimos poliedros regulares, tão 
belos e interessantes quanto os cinco primeiros. 

Apesar do fascínio de grandes pensadores por esses sólidos, o 
estudo de poliedros no Ensino Médio é, na maioria das vezes, muito 
superficial. É visto como uma introdução para o ensino de prismas, 
pirâmides e, em seguida, corpos redondos. Nas Orientações Curricula-
res para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), a abordagem feita a respeito 

1 Mestre em Matemática pela UFMT. nayara.sartor@jna.ifmt.edu.br

2 Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp. krindges@gmail.com
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de poliedros é muito limitada. Os poliedros de Kepler-Poinsot, por 
exemplo, sequer são citados. 

Aprofundar os conhecimentos a respeito desse assunto poderia 
aumentar o interesse do aluno no estudo da geometria plana e espacial 
como um todo. Além disso, a visualização das faces e vértices de um 
poliedro estrelado seria uma grande contribuição para aumentar a 
sua capacidade de imaginar figuras. Por isso, esta revisão bibliográfica 
aprofunda os estudos a respeito dos poliedros, focando nos regulares. 
Para isso, serão apresentadas e discutidas diferentes definições a 
respeito de poliedros, polígonos, poliedros convexos, poliedros não 
convexos e poliedros regulares.

1 Poliedros

Poliedros são sólidos geométricos presentes no dia a dia de todos. 
Uma lata de óleo usada no preparo de alimentos, um dado utilizado 
nos jogos de entretenimento, as tão famosas pirâmides do Egito e os 
arranha-céus de grandes cidades, são exemplos de coisas que têm a 
forma de um poliedro.

Garcia e Castilho (2006) definem poliedros de uma forma muito 
sucinta: “[...] todo sólido fechado formado exclusivamente por superfí-
cies planas (polígonos)”. Já Lima et al. (2006) colocam alguns detalhes. 
Segundo eles, um poliedro é a união de um número finito de polígonos 
planos, sendo que cada lado de um destes polígonos é lado também de 
um único outro polígono. Iezzi et al. (2010, p. 281) explicam, a priori, 
que sólidos geométricos são: “[...] formas tridimensionais idealizadas 
pela Geometria [...]”. Em seguida, definem poliedros como: “[...] sóli-
dos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos 
planos (triângulos, quadriláteros, pentágonos etc.)”. E complementam: 
“A palavra poliedro vem do grego antigo, em que poli significa ‘vários’, 
e edros, ‘faces’”.

Para um melhor entendimento do que são os poliedros, quais os 
tipos, quais as peculiaridades etc., é preciso, a priori, conhecer bem 
suas faces, seus vértices, pois são quem atribuem características aos 
poliedros. Como faces e figuras dos vértices (cuja definição será feita 
posteriormente) são polígonos, então serão definidos, classificados e 
exemplificados.
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1.1 Polígonos

Polígonos são regiões planas delimitadas por segmentos de reta 
que formam uma linha poligonal fechada. Linha poligonal fechada 
são segmentos consecutivos que não estão alinhados na mesma reta 
e que se fecham. Exemplos triviais de polígonos são os triângulos, os 
retângulos, quadrados etc.

Dolce e Pompeo (2005a) definem polígonos como a reunião dos 
segmentos A1A2, A2A3,..., An-1An, AnA1, em que  A1, A2, ..., An são uma se-
quência de pontos de um plano, todos distintos, sendo que três deles 
consecutivos não são colineares, e n ≥ 3. Segundo os autores, os pontos 
A1, A2, ..., An são os vértices do polígono, os segmentos A1A2, A2A3,..., 
An-1An, AnA1 são os lados do polígono e os ângulos Â1=AnÂ1A2, Â2=A1Â2A3, 
..., Ân=An-1ÂnA1 são os ângulos do polígono. Na figura a seguir tem-se 
um polígono que ilustra a definição acima.

Figura 1 – Polígono qualquer
Fonte: Construção dos autores

Já Garcia e Castilho (2006, p. 95), antes de definirem polígonos, 
definem linha poligonal como: “[...] uma figura plana formada por 
segmentos de reta consecutivos e não colineares. A linha poligonal 
pode ser aberta ou fechada”. Na sequência, definem polígono como: 
“[...] a figura formada por uma linha poligonal fechada”. Para Dante 
(2010a, p. 211): “Polígono é uma linha fechada formada apenas por 
segmentos de reta que não se cruzam no mesmo plano”.

Podem ser convexos e não convexos. Os primeiros são polígonos 
em que quaisquer dois pontos pertencentes ao polígono ou ao seu in-
terior definem um segmento contido no polígono ou no seu interior.  
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Já nos segundos, nem todos os pares de pontos pertencentes ao polí-
gono ou ao seu interior definem um segmento que esteja todo contido 
no polígono ou no seu interior.

Segundo Dolce e Pompeo (2005a, p. 134): “Um polígono [...] é um 
polígono convexo se, e somente se, a reta determinada por dois vértices 
consecutivos quaisquer deixa todos os demais (n – 2) vértices num 
mesmo semiplano dos dois que ela determina”. Para Garcia e Casti-
lho (2006), um polígono será convexo se, dados dois pontos A e B no 
interior de um polígono, o segmento de reta AB estiver inteiramente 
contido no interior do polígono. A figura 2 apresenta ambas definições.

Figura 2 – Polígono convexo
Fonte: Construção dos autores

Se um polígono não é convexo, ele é côncavo (ou não convexo) 
(DOLCE; POMPEO, 2005a; GARCIA; CASTILHO, 2006). À esquerda da 
figura 3, tem-se o polígono CDEFG e as retas definidas pelos seus 
vértices. Pode-se observar que as retas DE, EF e FG deixam os demais 
vértices num mesmo semiplano. No entanto, as retas CD e CG separam 
os vértices entre os dois semiplanos definidos por cada uma delas, não 
satisfazendo a condição dada por Dolce e Pompeo (2005a) para que 
um polígono seja convexo. Portanto, o polígono CDEFG não é convexo. 

Figura 3 – Polígono não convexo
Fonte: Construção dos autores
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À direita da figura 3, tem-se um polígono e os pontos A e B, ambos 
pertencentes ao seu interior. É possível observar que o segmento de 
reta AB não está todo contido no interior do polígono, não satisfazendo 
a condição dada por Garcia e Castilho (2006) para que um polígono 
seja convexo. Portanto, o polígono em questão também é não convexo.

Dentre os polígonos não convexos, destacam-se os polígonos estre-
lados. Ao prolongar os lados de um polígono, é possível obter outro 
polígono. Por exemplo, as retas que contém os lados de um triângulo 
qualquer somente se intersectam nos vértices deste triângulo. O mes-
mo acontece com as retas que contém os lados de um quadrado. No 
entanto, se prolongarmos as arestas de um pentágono, que não tenha 
nenhum par de lados paralelos, haverá novas intersecções entre elas 
e será formado outro polígono famoso, não convexo, denominado 
pentagrama ou pentágono estrelado. A figura 4 ilustra esse processo. 

Figura 4 – “Estrelação” do pentágono
Fonte: Construção dos autores

Se todas as arestas forem congruentes entre si e todos os ângulos 
também, o polígono será chamado regular. Segundo Dolce e Pompeo 
(2005a, p. 135): “Um polígono que possui os lados congruentes é equi-
látero. Se possui os ângulos congruentes, é equiângulo”. Mas ao defini-
rem polígono regular, referem-se apenas aos convexos: “Um polígono 
convexo é regular se, e somente se, tem todos os lados congruentes  
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(é equilátero) e todos os ângulos congruentes (é equiângulo)” (DOLCE; 
POMPEO, 2005a, p. 136). Dante (2010a, p. 212), quando define polígonos 
regulares, também faz referência apenas aos convexos: “Um polígono 
convexo é denominado regular quando todos os seus lados são con-
gruentes e todos os seus ângulos internos são congruentes”. Já Garcia 
e Castilho (2006, p. 97) restringem a definição de polígonos regulares 
aos convexos: “É todo polígono convexo que possui todos os lados e 
todos os ângulos com as mesmas medidas. (Equilátero e equiângulo)”. 

Figura 5 – Triângulo equilátero, quadrado e pentágono regular
Fonte: Construção dos autores

Na figura 5 tem-se exemplos de alguns polígonos regulares conve-
xos. Apesar das definições apresentadas, os polígonos regulares não 
se resumem apenas aos convexos. Marques (2008) explica como se faz 
a construção de um polígono estrelado regular e Coxeter (1948) faz 
uma explanação a respeito destes polígonos. 

Para se construir um polígono regular convexo, fazem-se rotações, 
de comprimento  2π 

n , em torno de um ponto, com n sendo o número de 
arestas do polígono. Em seguida, ligam-se os pontos e está formado o 
polígono convexo regular. Já no caso dos polígonos estrelados regula-
res, as rotações são de  d 

n × 2π, onde d é o número de voltas dadas até 
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retornar ao vértice de partida. Se d e n forem primos entre si, então 
o polígono é estrelado. Desta forma, para se construir um pentágono 
regular, os vértices são marcados a cada rotação de 72°, e para o pen-
tagrama regular, a cada 144° (MARQUES, 2008).

Seja uma rotação S qualquer, de medida 2πp com p racional maior 
ou igual a 2. Se p é um número inteiro, tem-se um polígono regular 
convexo. No entanto, se é fracionário, é um polígono regular estrelado. 
Logo, se p =  n 

d  , onde n e d são primos entre si, n representa o número 
de vértices (ou lados) e d o número de voltas dadas em torno do centro 
para voltar ao ponto inicial do polígono, o poliedro regular é estrelado. 
Além disso, d representa também a “densidade” do polígono, ou seja, 
traçando um raio a partir do polígono, o número de arestas que este 
raio intersecta representa o valor da “densidade” (COXETER, 1948).

A figura 6 mostra um exemplo de um polígono regular não convexo. 
Nela, é possível observar que as medidas de FG = GH = HI = IJ = JF = 12,9  
unidades de comprimento, e que  F = G = H = Î = J = 36º. Portanto, pela 
definição dada anteriormente de polígonos equiláteros e polígonos 
equiângulos, pode-se afirmar que o polígono abaixo é um polígono 
equilátero e equiângulo. Logo, mesmo sendo não convexo, é regular.

Figura 6 – Polígono não convexo regular
Fonte: Construção dos autores
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Dessa forma, essas são algumas das possíveis faces de um poliedro. 
Na próxima subseção, esses sólidos serão apresentados com mais de-
talhes. Tal qual os polígonos, é possível classificá-los entre convexos 
e não convexos. Dentre os convexos, destacam-se, entre outros, os 
poliedros de Platão, de Arquimedes, de Catalan e de Johnson.  Dentre 
os não convexos, os de Kepler-Poinsot. 

1.2 Poliedros convexos

Em geral, quando se fala em poliedros, automaticamente associa-se 
a ideia de poliedros convexos, até porque é o tipo mais comumente 
visto e estudado. Lima et al. (2006) definem poliedro convexo como 
todo poliedro cujo interior é convexo, ou seja, quando quaisquer dois 
pontos pertencentes ao seu interior definem um segmento contido 
no seu interior.

Segundo Dante (2010b, p. 207): “[...] um poliedro é convexo se 
qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces 
em, no máximo, dois pontos”. Na figura a seguir, reproduzida do livro 
de Dante (2010a), é possível observar dois poliedros quaisquer e a 
característica que os torna convexos.

Figura 7 – Poliedros convexos
Fonte: Dante (2010a)

Assim, os poliedros convexos são aqueles em que quaisquer dois 
pontos, pertencentes ao poliedro ou ao seu interior, definem um seg-
mento de reta contido no poliedro. Aqueles em que nem sempre isso 
acontece são os não convexos.

1.3 Poliedros não convexos

Quando algum par de pontos pertencentes ao poliedro ou ao seu 
interior não definem um segmento contido nele ou no seu interior, 
então o poliedro é chamado não convexo. Em geral, isso acontece 
quando algumas faces de um poliedro são não convexas.
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Na figura a seguir, reproduzida do livro de Dante (2010a), é possível 
observar dois poliedros quaisquer, bem como a característica que os 
torna não convexos.

Figura 8 – Poliedros não convexos
Fonte: Dante (2010a)

Dentre os poliedros não convexos, existem os estrelados. Se as 
faces de um poliedro forem prolongadas é possível obter um polie-
dro estrelado. Se as faces de um tetraedro, de um hexaedro ou de um 
octaedro, por exemplo, forem alongadas, nada acontecerá, mas ao 
experimentar com o dodecaedro, é possível encontrar três poliedros 
diferentes, repetindo-se o processo de “estrelação”.

A partir da primeira “estrelação”, é obtido um poliedro que recebe 
o nome de pequeno dodecaedro estrelado. A partir da segunda, o gran-
de dodecaedro e, a partir da terceira, o grande dodecaedro estrelado.  
As “estrelações” em questão estão ilustradas na figura 9.

Figura 9 – “Estrelações” do dodecaedro
Fonte: Construção dos autores

Além do dodecaedro, o icosaedro também pode ser estrelado. Co-
xeter (1948) provou que este poliedro de Platão pode ser estrelado 59 
vezes (LEMOS; BAIRRAL, 2008). Mas, dentre todas essas “estrelações”, 
a mais notória é a 16ª, chamada de grande icosaedro.
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Essas quatro principais “estrelações” constituem um conjunto 
especial de poliedros não convexos. Além deles, existem outros cinco 
poliedros convexos, os de Platão, que também ganham destaque entre 
os demais. 

2 Poliedros regulares

Dependendo da definição adotada, é possível existirem cinco po-
liedros regulares, ou nove. A diferença entre as definições que produz 
esses resultados se refere à exigência ou não da convexidade de suas 
faces.

A partir da definição Poliedro regular é todo poliedro convexo 
onde suas faces são polígonos regulares congruentes e seus vértices são 
congruentes, existem apenas cinco poliedros regulares: os de Platão.

Já a partir da definição Poliedro regular é todo poliedro onde suas 
faces são polígonos regulares congruentes e seus vértices são congruen-
tes, existem nove poliedros regulares: os cinco de Platão e os quatro 
de Kepler-Poinsot.

Segundo Coxeter (1948), para que um poliedro seja regular é neces-
sário que três condições sejam atendidas: as faces devem ser polígonos 
regulares, congruentes entre si e os ângulos sólidos também devem 
ser iguais. No entanto, trocando “ângulo sólido” pela ideia de “figura 
do vértice”, é possível substituir as três condições acima, por apenas 
duas: basta que as faces e que as figuras dos vértices sejam regulares 
para que o poliedro seja regular. O autor explica que, marcando os 
pontos médios das arestas que concorrem no vértice e ligando-os, de 
forma que cada segmento formado esteja contido em uma das faces 
que o circundam, é formado um polígono que representa a figura do 
vértice. Na figura 10, a figura do vértice desse hexaedro é um triângulo.
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Figura 10 – Figura do vértice
Fonte: Construção dos autores

No entanto, quando se procura a definição de poliedros regulares, 
é comum encontrar a definição de poliedros convexos regulares. Lima 
et al. (2006, p. 240), por exemplo, dão a definição de poliedro regular. 
No entanto, no seguinte trecho é possível verificar a associação que os 
autores fazem de poliedros regulares com poliedros convexos regu-
lares: “Desde a antiguidade são conhecidos os poliedros regulares, ou 
seja, poliedros convexos cujas faces são polígonos regulares iguais e 
que em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas [...]”.

De maneira geral, será dada aqui a seguinte definição para po-
liedros regulares: todo poliedro cujas faces são polígonos regulares 
congruentes e cujos ângulos poliédricos são congruentes.

Essa definição pode ter mais que uma interpretação. Se a definição 
de poliedros regulares for restringida, ou seja, se não forem admitidas 
como faces polígonos que se intersectam além dos vértices, então, de 
fato, os únicos sólidos regulares existentes são os cinco de Platão (te-
traedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro). Mas, se esta de-
finição for interpretada tal qual foi escrita, então não haverá restrição  
quanto à intersecção das faces. Desta forma, é possível acrescentar 
aos poliedros regulares, os quatro poliedros regulares não convexos, 
denominados poliedros de Kepler-Poinsot, já que são, de fato, polie-
dros cujas faces são polígonos regulares congruentes e cujos ângulos 
poliédricos também são congruentes.

Além disso, Cauchy provou, em 1913, que existem apenas nove 
poliedros regulares (VELOSO, 1998; MARQUES, 2008). Já que é a se-
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gunda definição que resulta nesse número, essa é a que será adotada 
para este trabalho.

2.1 Poliedros de Platão

São poliedros convexos em que todas as faces têm o mesmo número 
de arestas e em todos os vértices também concorrem o mesmo número 
de arestas: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. 
Foram assim denominados porque Platão tinha profunda admiração 
pelos sólidos.

Eves (2011) afirma que, apesar de serem conhecidos assim, os po-
liedros de Platão não foram descobertos por este filósofo. Segundo o 
autor, no Livro XIII dos Elementos de Euclides, há uma observação que 
diz que o tetraedro, o cubo e o dodecaedro se devem aos pitagóricos, 
enquanto que o octaedro e o icosaedro a Teeteto.

Existe no Ashmolean Museum of Oxford, Reino Unido, um con-
junto de cinco pedras, que reproduzem com exatidão os poliedros de 
Platão, como pode ser observado na figura 11. Acredita-se que estas 
pedras foram esculpidas por povos neolíticos que viveram na Escócia, 
mil anos antes de serem estudados na escola de Pitágoras, em 600 a.C. 
(PINTO, 2006).

Figura 11 – Poliedros de Platão esculpidos no período neolítico
Fonte: Pinto (2006)

Segundo Eves (2011) e Boyer (2010), quatro dos cinco sólidos em 
questão eram associados aos quatro elementos de Empédocles (fogo, 
terra, ar e água). O fogo correspondia ao tetraedro, a terra ao cubo, o 
ar ao octaedro e a água ao icosaedro. O segundo autor afirma, ainda, 
que provavelmente o fascínio que os pitagóricos tinham sobre o do-
decaedro foi o que levou Platão a defini-lo como símbolo do universo. 
Estas relações estão apresentadas na figura 12.
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Figura 12 – Correspondência entre os poliedros de Platão  
e os elementos de Empédocles

Fonte: Carreira e Andrade (1999)

Platão afirma em um de seus textos, incluído no diálogo Timeu 
(apud VELOSO, 1998), que a água, o fogo, o ar e a terra são corpos, e que  
como corpos são sólidos limitados por superfícies retilíneas, então os qua-
tro elementos também são sólidos limitados por superfícies retilíneas.  
No entanto, não é qualquer sólido que é capaz de representá-los: devem 
ser os corpos mais perfeitos possíveis que, mesmo sendo diferentes 
entre si, são capazes de se transformar uns nos outros. Segundo Platão, 
o cubo representa a terra, pois é o sólido mais imóvel, já que é formado 
por quadrados, que é mais firme que triângulos equiláteros. Assim, a 
segunda figura menos móvel, o icosaedro, é atribuída à água, elemento 
mais estável depois da terra, a intermediária, o octaedro, ao ar e a mais 
instável, o tetraedro, ao fogo. Desta forma, afirma que a figura que tem o  
menor número de faces deverá ser a mais móvel, mais cortante, mais 
penetrante, mais leve. Por fim, afirma que o dodecaedro era a última 
construção que faltava para organizar as constelações do céu.

Eves (2011) relata que Kepler sugeriu uma explicação para estas 
associações. Segundo ele, as relações volume-superfície referiam-se a 
características de umidade. Assim, o tetraedro, cujo volume intuitiva-
mente seria menor, corresponderia ao fogo, que é mais seco, enquanto 
que o icosaedro, de volume maior, à água, o mais úmido dos elementos. 
Por ter mais estabilidade o cubo equivaleria à terra, e, por ser mais 
instável, o octaedro ao ar. O dodecaedro representaria o Universo, pois 
da mesma forma que o zodíaco tem 12 seções, este sólido tem 12 faces.

Diante de tantas associações com os quatro elementos, não seria de 
se estranhar que também na natureza é possível encontrar corpos com 
o formato desses poliedros. Estão presentes nos lugares mais inusita-
dos. Existem células, cristais, moléculas, organismos vivos etc., com o 
seu formato, além de obras de arte que contemplam a sua perfeição.
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 Muitos vírus, por exemplo, assumem o formato de poliedro regular 
convexo. Dessa forma, é possível economizar espaço no genoma viral.  
As subunidades proteicas idênticas repetidas que constituem a 
estrutura do vírus são construídas de forma mais simples quando 
assumem a forma de um icosaedro (BORTOLOSSI; SILVA, 2009). 

Além dos vírus, alguns radiolários têm o formato de sólidos pla-
tônicos. São protozoários ameboides como o Circoporus octahedrus, 
Circogonia icosahedra, Lithocubus geometricus e Circorrhegma dode-
cahedra (BORTOLOSSI; SILVA, 2009). Na figura 13 é possível observar 
alguns deles.

Figura 13 – Radiolários
Fonte: Bortolossi e Silva (2009)

Depois dessa pequena explanação a respeito do aspecto místico 
associado aos poliedros de Platão e de citar alguns exemplos na natu-
reza, serão apresentados sob outro ponto de vista. Verificar-se-á que 
existem apenas cinco e de que forma são determinados os números 
de vértices, arestas e faces de cada um deles.

2.1.2 Definição dos poliedros de Platão e suas consequências

Segundo Dolce e Pompeo (2005b), um poliedro poderá ser chamado 
poliedro de Platão se, e somente se, primeiro, todas as faces tiverem 
o mesmo número de arestas; segundo, todos os ângulos poliédricos 
tiverem o mesmo número de arestas, e; terceiro, valer a relação de 
Euler. A relação de Euler é uma equação que envolve o número de 
vértices (V), arestas (A) e faces (F) de um poliedro convexo qualquer 
(V – A + F = 2).
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A partir desta definição, é possível afirmar que todo poliedro con-
vexo regular é um poliedro de Platão, mas que nem todo poliedro de 
Platão é um poliedro convexo regular. Um paralelepípedo qualquer, 
por exemplo, é um poliedro de Platão, mas somente se for um cubo, 
será convexo regular. 

A definição acima também permite provar que existem cinco, e 
somente cinco, tipos de poliedros de Platão. Seja um poliedro cujas 
faces F têm, cada uma, n arestas A, e cujos ângulos poliédricos V têm, 
cada um, m arestas. Antes de mais nada, é preciso que n ≥ 3, já que 
caso contrário não se tem polígono, e que m ≥ 3, já que caso contrário 
também não se tem ângulo poliédrico. A partir das condições impostas 
pela definição, tem-se:

1ª) Como todas as faces devem ter o mesmo número de arestas, e 
cada aresta está em duas, e somente duas, faces, então:

                 n.F = 2.A ⇔ F =  2A 
n

(1)

2ª) Como todos os ângulos poliédricos devem ter o mesmo número 
de arestas, e cada aresta está em dois, e somente dois, ângulos, então:

                m.V = 2.A ⇔ V =  2A 
m

     (2)

3ª) Como o poliedro deve satisfazer a relação de Euler para ser um 
poliedro de Platão, então, substituindo (1) e (2) na relação e dividindo 
toda a equação por 2.A, tem-se:

       V – A + F = 2 ⇔  2A 
m

 – A +  2A 
n

 = 2 ⇔  1 
m  –  1 

 2
 +  1 

 m  =  1 
A

  (3)

Foi estabelecido que n ≥ 3 e m ≥ 3. No entanto, se ambos forem, 
simultaneamente, maiores que 3:

n > 3 ⇒ n ≥ 4 ⇔  1 
n

≤  1 
4

 (4)

m > 3 ⇒ m ≥ 4 ⇔  1 
m

≤  1 
4

 (5)

Somando as desigualdades (4) e (5), e substituindo (3) no resultado, 
tem-se:

 1 
m

 +  1 
n

 ≤  1 
 2

 ⇔  1 
m

₋  1 
 2

 +  1 
n

 ≤ 0 ⇔  1 
A

≤ 0.

30 



Entretanto, esse resultado é absurdo, já que A é o número de arestas 
do poliedro, logo deve ser um número natural maior que zero. Com isso 
conclui-se que, obrigatoriamente, m = 3 ou n = 3, ou seja, ou as faces 
vão ser triangulares ou os ângulos poliédricos serão triedros, ou ambos.

Para m = 3, tem-se, substituindo em (3):

 1 
 3

 ₋  1 
 2

 +  1 
n

 =  1 
A

> 0 ⇔  1 
n

₋  1 
 6

> 0 ⇔  1 
n

>  1 
 6

⇒ n < 6.

Logo, se m = 3, então, n = 3, n = 4 ou n = 5. Ou seja, se os ângulos po-
liédricos forem triedros, então as faces serão triângulos, quadriláteros 
ou pentágonos. Analogamente, para n = 3, tem-se m = 3, m = 4 ou m = 5.  
Ou seja, se as faces forem triangulares, então os ângulos poliédricos 
serão convexos de três, quatro ou cinco arestas. Desta forma, os po-
liedros de Platão são determinados pelos pares (n, m): (3, 3); (4, 3);  
(5, 3); (3, 4) e (3, 5). Portanto, existem cinco, e somente cinco, tipos de 
poliedros de Platão.

Substituindo os valores dos pares (n, m) em (3), é possível encontrar 
o número de arestas A, e a partir daí, o número de vértices V e de faces 
F de cada um dos cinco poliedros de Platão.

Para (3, 3), obtém-se:

 1 
 3

 ₋  1 
 2

 +  1 
3

 =  1 
A

⇔  2 – 3 + 2 
6

 =  1 
 A

⇔  1 
 6

=  1 
 A

⇔ A = 6.

Substituindo o valor encontrado para A em (1) e (2), tem-se:

F =  2 . 6
3

 ⇔ F = 4     e     V =  2 . 6
3 

 ⇔ V = 4.

Desta forma, obtém-se um poliedro de Platão cujas faces e vértice 
são, respectivamente, triângulos e triedros. Como os nomes são dados 
a partir do número de faces,  então o poliedro obtido é o tetraedro, à 
esquerda da figura 14.

Analogamente, para (4, 3), obtém-se A = 12, F = 6 e V = 8. Desta 
forma, tem-se um poliedro de Platão cujas faces e vértice são, respec-
tivamente, quadrados e triedros. Como aqui o número de faces é seis, 
então o poliedro obtido é o hexaedro, à direita da figura 14.

Para (5, 3), obtém-se A = 30, F = 12 e V = 20. Desta forma, tem-se um 
poliedro de Platão cujas faces e vértice são, respectivamente, pentá-
gonos e triedros. Como aqui o número de faces é 12, então o poliedro 
obtido é o dodecaedro, abaixo da figura 14.
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Figura 14 – Tetraedro, hexaedro e dodecaedro
Fonte: Construção dos autores

Para (3, 4), obtém-se A = 12, F = 8 e V = 6. Desta forma, obtém-se um 
poliedro de Platão cujas faces e vértice são, respectivamente, triângu-
los e tetraedros. Como aqui o número de faces é oito, então o poliedro 
obtido é o octaedro, à esquerda da figura 15.

Para (3, 5), obtém-se A = 30, F = 20 e V = 12. Desta forma, obtém-
-se um poliedro de Platão cujas faces e vértice são, respectivamente, 
triângulos e pentaedros. Como aqui o número de faces é 20, então o 
poliedro obtido é o icosaedro, à direita da figura 15.
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Figura 15 – Octaedro e icosaedro

Fonte: Construção dos autores

Com o apresentado aqui, fica comprovado que, do universo dos 
poliedros convexos, apenas cinco são regulares. Serão apresentados a 
seguir os demais poliedros regulares, mais conhecidos como poliedros 
de Kepler-Poinsot.

 2.2 Poliedros de Kepler-Poinsot

Os Poliedros de Kepler-Poinsot são poliedros não convexos cujas 
faces são polígonos regulares congruentes, e cujos ângulos poliédricos 
também são congruentes. As faces desses sólidos podem ser convexas 
ou não convexas. São eles: pequeno dodecaedro estrelado, grande 
dodecaedro estrelado, grande dodecaedro e grande icosaedro. São os 
quatro que faltavam para fechar o grupo dos nove sólidos regulares.

Segundo Weisstein (c 1999-2020), estes quatro poliedros foram 
denominados assim, pois Kepler, por volta do ano de 1600, estudou 
os dois primeiros e os descreveu em sua obra Harmonice Mundi. No 
entanto, não foram descobertos pelo alemão. Havia o desenho do 
pequeno dodecaedro estrelado no piso da Catedral de San Marco, em 
Veneza, como um mosaico de Paolo Uccello, em 1430. Já o grande do-
decaedro estrelado foi publicado por Wenzel Jamnitzer, em 1568. Os 
dois últimos foram descobertos por Poinsot, por volta do ano de 1800.

Levando em consideração a ideia de “figura do vértice”, introdu-
zida anteriormente, será possível perceber que os próximos quatro 
poliedros que serão apresentados, também, atendem às condições 
exigidas na definição de poliedros regulares adotadas aqui.
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2.2.1 Pequeno dodecaedro estrelado

O pequeno dodecaedro estrelado é a primeira “estrelação” do do-
decaedro. Logo, tal qual o sólido platônico, possui 12 faces e 30 arestas. 
No entanto, em cada vértice concorrem cinco faces, diferentemente do 
dodecaedro (onde em cada vértice concorrem três faces), totalizando 
12 vértices. 

Figura 16 – Pequeno dodecaedro estrelado
Fonte: Construção dos autores

No primeiro momento, o sólido parece a reunião de várias pirâmi-
des regulares de base pentagonal. Se visto desta forma, este poliedro 
é somente um poliedro não convexo. No entanto, as suas faces são os 
pentagramas, que na figura aparecem cada um de uma cor, e os seus 
vértices são os encontros destes pentagramas. É possível perceber que, 
desta forma, todas as suas faces são polígonos regulares congruentes 
e seus vértices também são congruentes.

2.2.2 Grande dodecaedro

O grande dodecaedro é a segunda “estrelação” do dodecaedro. Da 
mesma forma que o pequeno dodecaedro estrelado possui 12 faces, 
30 arestas e 12 vértices, o grande dodecaedro também apresenta as 
mesmas características. A diferença entre eles é o tipo de face. Neste, 
as faces são pentágonos regulares, e não pentagramas.
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Figura 17 – Grande dodecaedro
Fonte: Construção dos autores

Neste caso, também tem-se polígonos regulares congruentes como 
faces e vértices congruentes. As faces (pentágonos) aparecem na fi-
gura em cores distintas. Marcando os pontos médios das arestas que 
circundam um vértice e ligando-os, será formado um pentagrama 
regular. Logo, a figura do vértice que representa este poliedro é o 
pentagrama regular.

2.2.3 Grande dodecaedro estrelado

 O grande dodecaedro estrelado é a terceira “estrelação” do 
dodecaedro. Neste sólido, os números de faces, vértices e arestas são 
exatamente iguais aos números do sólido platônico. Logo, apesar de 
não ser convexo, este poliedro satisfaz a relação de Euler.

Figura 18 – Grande dodecaedro estrelado
Fonte: Construção dos autores
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A princípio, o sólido parece a reunião de várias pirâmides regula-
res de base triangular. Se visto desta forma, este, tal qual o pequeno 
dodecaedro estrelado, também é somente um poliedro não convexo. 
No entanto, as suas faces são os pentagramas, que na figura aparecem 
cada um de uma cor, e os seus vértices são os encontros de três destes 
pentagramas. É possível perceber que, desta forma, todas as suas fa-
ces são polígonos regulares congruentes e seus vértices também são 
congruentes.

2.2.4 Grande icosaedro

O grande icosaedro é, dentre as 59 “estrelações” do icosaedro, a 
16ª (LEMOS; BAIRRAL, 2008). Da mesma forma que o sólido platôni-
co, esse poliedro tem 20 faces, também triangulares, 30 arestas e 12 
vértices. Portanto, também satisfaz a relação de Euler, apesar de não 
ser convexo.

Figura 19 – Grande icosaedro
Fonte: Construção dos autores

Neste caso, também se tem vértices congruentes e polígonos re-
gulares congruentes como faces. As faces (triângulos) aparecem na 
figura em cores distintas. Se forem marcados os pontos médios das 
arestas que circundam um vértice e os forem ligados, será formado 
um pentagrama regular. Logo, a figura do vértice que representa este 
poliedro é o pentagrama regular.
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Considerações finais

Aprofundando os estudos a respeito de poliedros regulares, perce-
be-se que este assunto não é tão limitado quanto se vê nas Orientações 
Curriculares para o Ensino Médio. Pelo contrário, é amplo, mas muito 
pouco difundido no Brasil. Quase não há obra brasileira que trate do 
tema poliedros regulares estrelados, por exemplo. 

No desenvolvimento desta revisão bibliográfica, encontrou-se, 
entre outros autores que se dedicaram a estudá-los, Harold Scott 
MacDonald Coxeter (1907 – 2003). Sua obra Regular Polytopes, citada 
neste trabalho, é totalmente voltada ao estudo dos poliedros regulares, 
e às demonstrações de que existem apenas nove. A princípio, estas 
demonstrações parecem fáceis, no entanto, são muito mais elabora-
das. A maioria das definições, equações, entre outros, encontrados 
em seu livro, destinam-se principalmente ao entendimento destas 
demonstrações.

O objetivo desta revisão bibliográfica foi, de maneira geral, apre-
sentar os poliedros regulares de maneira mais profunda. De modo 
específico defini-los, apresentar e demonstrar alguns teoremas, discutir 
definições. Enfim, despertar o interesse pelo assunto e refletir a res-
peito de conceitos que podem ser interpretados de maneiras distintas.
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CAPÍTULO 2

Área dos quadriláteros convexos  
e quadriláteros quaisquer

Liliana Karla Jorge de Moura3 
Andre Krindges4

Introdução

Ao falar sobre educação, percebe-se que ela tem um papel funda-
mental, tanto como opção técnica sintonizada com todas as mudanças 
radicais que acontecem no mundo do trabalho e necessitam de novas 
e diferenciadas demandas, mas principalmente como uma alternati-
va para a construção de uma sociedade democrática, solidária e com 
justiça social (FREIRE, 2001).

As escolas brasileiras, mesmo com muitas mudanças e avanços 
conceituais, continuam impregnadas pelo modelo de escolarização do 
século XIX e a maioria das instituições ainda permanece fundamentada 
sobre o instrucionismo da era industrial, ao avaliar seus alunos com 
base na reprodução, reprovação de atitudes e ações criativas.

Sendo assim, é preciso, que, urgentemente, se introduzam mu-
danças no ensino da Matemática. Necessita-se de um novo pensar. 
De forma geral, o ensino e aprendizagem no Brasil estão aquém do 
ideário imaginado. Há uma clara compreensão de que é preciso que 
se promova atividades que estimulem o ensino e a aprendizagem.

Percebe-se que o ensino da Matemática ainda está pautado em res-
postas prontas, fórmulas acabadas, o que contrapõem Freire (2005, p. 47)  
“Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para 
a sua produção ou a sua construção”.

De acordo com o Regimento do PROFMAT-SBM (2013, Art. I, Cap. I):

3 Doutora em Educação em Ciências e Matemática pela UFMT. liliana.karla.moura@gmail.com

4 Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp.krindges@gmail.com
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O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacio-
nal (PROFMAT) tem como objetivo proporcionar forma-
ção matemática aprofundada, relevante e articulada com 
o exercício da docência no Ensino Básico, visando forne-
cer ao egresso qualificação certificada para o exercício 
da profissão do professor de Matemática. [Grifo nosso]

Diante disso, este trabalho desenvolve uma proposta diferenciada 
e aprofundada como alternativa no estudo dos quadriláteros no Ensi-
no Médio, através da demonstração de relações, demonstrações essas 
quase não encontradas nos livros didáticos e sugestão de problemas 
para resolução.

De acordo com Freire (2005, p. 72), “Ensinar exige alegria e espe-
rança”. Portanto, objetiva-se demonstrar as relações utilizadas para 
resolução de problemas, ao envolver conceitos, propriedades, teoremas 
e demonstrações que podem se destacar como ferramenta de media-
ção pedagógica para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos no 
Ensino Médio e despertar nos educandos a curiosidade e a criatividade 
matemática e, principalmente, gerar prazer na aprendizagem com 
base no conhecimento profundo.

O estudo de área dos quadriláteros pode ser desenvolvido em todas 
as séries do Ensino Médio, desde que observados alguns pré-requisitos. 
O aluno precisa ter domínio dos conceitos, propriedades e teoremas dos 
triângulos, semelhança de triângulos, base média triangular, área do 
triângulo dada a medida de seus lados e o ângulo entre eles, Teorema 
de Pitágoras, Lei dos Senos e Cossenos, paralelismo e congruência de 
polígonos.

Assim, o capítulo demonstra as fórmulas usadas para o cálculo de 
área dos quadriláteros convexos notáveis e dos quadriláteros convexos 
quaisquer. Parte da demonstração da área do quadrado, informação 
que geralmente não é discutida com os alunos da Educação Básica. 
Ainda, exibe as definições de quadriláteros baseados em Coxeter e 
Greitzer (1967), inovadoras em relação às trabalhadas nas atuais salas 
de aula.

E, para finalizar disponibiliza três problemas com o objetivo de 
exemplificar atividades de aplicação do conteúdo abordado.
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1 Área dos quadriláteros 

 Este capítulo tem como objetivo demonstrar as relações usadas 
para o cálculo da área dos quadriláteros.

Antes de definir a área de um quadrilátero serão apresentadas 
algumas definições que ajudam na compreensão dos teoremas, bem 
como a área de uma região plana.

Segundo Pinho, Batista e Carvalho (2010), só é possível aceitar o 
conceito de área para regiões do plano delimitadas por uma curva 
fechada.

Definição 1: Uma curva parametrizada x = x(t) é fechada se, para  
a < t < b, tem-se que x(a) = x(b), isto é, as extremidades coincidem.

 Exemplo:

            x(a) = x(b)    x(a) = x(b)

           (a) Curva Fechada simples         (b) Curva Fechada não simples

Figura 1 – Curvas fechadas
Fonte: Construção dos autores

Definição 2: Uma curva fechada simples é uma curva que possui 
uma única interseção, as extremidades.

Pelo teorema da Curva de Jordan, segue-se que há duas regiões no 
plano, uma interior e outra exterior. A área de uma região plana está 
submetida a região interior de uma curva fechada simples. 

Intuitivamente, a área dessa região é um número real positivo a ela 
associado, que serve para quantificar o espaço ocupado pela mesma. 
Mas, precisamente devemos ter:

Definição 3: Seja a uma região plana, delimitada por uma curva 
fechada simples, a área de a é um número real positivo denotado por 
(a), satisfazendo as seguintes condições:

a) a1 ≡ a2, então (a1) = (a2), isto é, duas figuras congruentes possuem 
a mesma área;
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b) Se duas regiões, a1 e a2, se intersectam, no máximo, pela sua 
fronteira, então (a1∪ 

a2) = (a1) + (a2). Logo, a área é uma grandeza 
aditiva;

c) Sejam a1 e a2 regiões e (a1) e (a2), suas respectivas áreas.  
Se a1 ⊂ a2, então (a1) < (a2),

d) Um quadrado de lado igual a 1 possui área igual a 1.

Observação: A condição c) da definição 3 poderia ser suprimida, 
tendo em vista que pode ser demonstrada usando as demais:

Pela condição a), a1 ≡  a2  ⇒ (a1) = (a2). Se a1 ⊊ a2, então  
a1 ≡ a2 ∪(a1 ₋ a2).

Por fim, por b), tem-se: (a1) = (a2) + ∪(a1 ₋ a2). ⇒ (a1) < (a2).

Após definir a área de uma região plana é possível realizar o estudo 
da área dos quadriláteros.

1.1 Área dos quadriláteros convexos notáveis

Esta seção terá como foco a demonstração das relações da área 
dos quadriláteros convexos notáveis. Iniciará pela área do quadrado 
e, na sequência, a área do retângulo. As outras relações serão obtidas 
a partir do quadrado e do retângulo.

1.1.1 Área do quadrado

Teorema 1: A área de um quadrado de lado l é dada por Al = l2.

Demonstração 1: Tomando um quadrado cujo lado é um número 
inteiro n, são necessários n2 quadrados de área 1 para cobrir inteira-
mente o quadrado de lado n. Como a área é aditiva, podemos garantir 
que o quadrado de lado n possui área n2, conforme a figura 2.
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Figura 2 – Área de um quadrado de lado n

Fonte: Construção dos autores

Quando o valor do lado a de um quadrado não é um número in-
teiro, mas é um número racional, basta escolher uma nova unidade 
de comprimento l, tal que 1 = n . l e a = m . l. Portanto:

    a =  m 
n            (1)

       l
     n. l

 a = m.l
Figura 3 – Os segmentos de comprimento l,1 e a

Fonte: Construção dos autores

O quadrado de lado 1 possui uma área igual a n2 vezes a área do 
quadrado de lado l. Denotando por Al a área do quadrado de lado l, 
tem-se:

    1 = n2 . Al ⇒ Al =
 1 
 n2            (2)

O quadrado de lado a possui área igual a m2 vezes a área do qua-
drado de lado l. Denotando S a área do quadrado de lado a, tem-se que  
S = m2 . Al. Substituindo (2) em S, tem-se que:
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       S = m2 .  1 
 n2 =

 m  
 n2  

2

           (3)

Elevando (1) ao quadrado, tem-se que:

   a2 =  m  
 n2  

2

           (4)

Comparando (3) e (4), conclui-se que: S =  m  
 n2  = a2.

2

Para o caso em que o número a é um número irracional.  
Considere os quadrados de lados xk 9 B e yk 9 B , com k 9 v, tal que 

xk < 1 < yk   e  yk – xk <  1 
 k  . 

Figura 4 – Quadrados de lados xk , l e yk
Fonte: Construção dos autores

1ª Parte: Se xK < l, então xk
2 < l2.

Demonstração 2:  Se xk < l (multiplicando por xk), tem-se  
xK . xK < l . xK  e, então: 

           xK
2

  < l . xK                                            (5)

Da mesma forma se xK  < l (multiplicando por l), tem-se xK  . l < l . l 
e, então: 

         xK  . l < l2
                           (6)

Por (5) e (6), tem-se por fim:

           xK
2

  < l2
                                               (7)

2ª Parte: Se l < yK, então l2 < yK
2.
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Demonstração 3: Se l < yk (multiplicando por l), tem-se l . l < yk . l   
e, então:

   l2 < yk . l                (8)

Da mesma forma, se l < yk (multiplicando por yk), tem-se yk . l < yk . yk,  
então: 
               yk . l < yk

2                   (9)

Por (8) e (9), tem-se por fim:

    l2 < yk
2                 (10)

Por (7) e (10), tem-se: xk
2 < l2 < yk

2

Seja At a área do quadrado de lado l. Pela condição e da definição 
3, tem-se que: xk

2 < At
 < yk

2 ou seja, |At ₋ l2| < yk
2 ₋ xk

2. Mas: yk
2 ₋ xk

2 =  
(yk ₋ xk) (yk + xk) = (yk ₋ xk) (yk ₋ xk+ 2xk). Assim:

|At ₋ l2|< (yk ₋ xk) (yk ₋ xk+ 2xk)

xk
2 Y2

k

All2

Figura 5 – Representação gráfica 
Fonte: Construção dos autores

Como (yk ₋ xk) < 
 1 
 k , tem-se |At ₋ l2|< 

 1 
 k ⎛⎝

 1 
 k + 2xK 

⎛
⎝. Mas, xk < l, então: 

2xk < 2l. Portanto:

  |At ₋ l2|< 
 1 
 k ⎛⎝ 

 1 
 k + 2l 

⎛
⎝, para todo k 9 v        (11)

A partir de (11), sabe-se que |At ₋ l2|= 0, pois, do contrário, teria 

que |At ₋ l2|= a > 0. Sabe-se que existe k 9 v, tal que  
 1 
 k ⎛⎝ 

 1 
 k + 2l 

⎛
⎝ <  

 a   
 2 ,  

de fato:

   1 
 k2

 + 2l 
k

 <  a 
 2

  ⇒   1 
 k2

 +  2l 
 k

 ₋  a 
 2

 < 0 ⇒ 2 + 4l ₋ ak2 < 0

f(k) = ak2 ₋ 4lk ₋ 2 > 0

16l2 + 8a 4(4l2 + 2a) 4l2 + 2a4l ± 4l ± 2l ±k = = =
2a 2a a

   ⇒

4l2 + 2a 4l2 + 2a2l + 2l –k1 = ;  k2 =a a
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k2 k1

Figura 6 – Esboço do gráfico de f(k)
Fonte: Construção dos autores

Observando o esboço do gráfico de f(k), vê-se que não há neces-

sidade de estudar o sinal de k2, pois k1 é positivo e qualquer valor de  

k1 satisfaz a inequação. Então, basta tomar:  4l2 + 2a2l +k >    
a

.

Por fim, a = |At ₋ l2|<   1 
 k

 ⎛⎝
 1 
 k  + 2l 

⎛
⎝  <  a 

 2 , 4l2 + 2a2l +uk >    
a

.

Ou seja, a < 
 a 
 2  (absurdo).

Logo:  |At ₋ l2|= 0 ⇒ At = l2. 

Portanto, a área de um quadrado de lado l é igual a l2.

Para facilitar a notação, doravante, sendo A1 ... An um polígono com 
vértices A1, ..., An e a1 ... an um polígono com lados a1, ..., an denotaremos 
por (A1, ..., An) e (a1, ..., an) suas respectivas áreas.

1.1.2 Área do retângulo

Teorema 2: A área do retângulo de lados a e b é igual a a.b.

Figura 7 – Área do retângulo
Fonte: Construção dos autores
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Demonstração 4: Seja o quadrado ABCD de lados iguais a a + b, 
figura 7. A área do quadrado é igual a soma das áreas do quadrado 
de lado a, do quadrado de lado b, e duas vezes a área do retângulo de 
lados a e b que será denotada por A(a, b). Então, a área do quadrado 
ABCD é dada por:

   (a + b)2 = a2 + b2 + 2A (a, b)                     (12)

Por outro lado,

   (a + b)2 = a2 + b2 + 2 . a . b                      (13)

Ao comparar as equações (12) e (13), tem-se que: A (a, b) = a . b.

 1.1.3 Área do paralelogramo

Teorema 3: A área de um paralelogramo é igual ao produto da base 
pela altura.

Figura 8 – Área do paralelogramo
Fonte: Construção dos autores

Demonstração 5: Seja o paralelogramo ABCD de base AB e altura 
BP, figura 8. Pelos pontos A e B, traçam-se duas perpendiculares a AB 
até encontrarem CD. Assim, formarão o retângulo ABPQ de área A = a.b. 
Os triângulos ΔAQD e ΔBPC são congruentes, pois possuem hipotenusas 
congruentes AD e BC são lados paralelos do paralelogramo ABCD e 
catetos congruentes. Logo, (ABCD) = (ABPQ) = a.b.

1.1.4 Área do trapézio

Teorema 4: A área do trapézio é igual ao produto da média aritmética  
de suas bases pela altura.

□
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Figura 9 – Área do trapézio
Fonte: Construção dos autores

Demonstração 6: Seja o trapézio ABCD de bases a, b e altura h, figura 9. 
Sendo E e F pontos médios dos lados AD e CB, respectivamente, tem-se 
que EF é base média do trapézio. Traçando DG, CH, AG’ e BH’, tais que 
DG, CH, AG’ e BH’ sejam perpendiculares a EF. Segue-se que EA = ED, 
pois E é o ponto médio de AD; AG’E = EGD = 90o; DÊG = AÊG’ (o.p.v.). 
Então, ΔDEG ≡ ΔEG’A (pelo caso LAA). De forma análoga, ΔEHF ≡ ΔFH’B.

Posteriormente, traçando H’C’ perpendicular a AB e prolongando EF,  
tal que D’C’ = DC e AB, tal que BH’ = GH. Pela base média, tem-se que  
DC//EF//AB, DG = GM e CH = HN. Então, DC = D’C e GH = BH’. Segue-se 
que os quadriláteros GHCD e BH’C’D’ são retângulos (quatro ângulos 

retos) congruentes. Portanto, (ABCD) = (AH’C’G’) = (a + b)  h 
 2

 = ⎛⎝ a + b 
 2  

⎛
⎝ h. 

1.1.5 Área do losango

Teorema 5: A área do losango é igual a metade do produto dos com-
primentos de suas diagonais.

Figura 10 – Área do losango
Fonte: Construção dos autores
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Demonstração 7: Seja o losango ABCD, cujas diagonais são AC e BD, 
figura 10. Ao traçar retas paralelas às diagonais pelos vértices do losan-
go forma-se o retângulo MNOP, cuja área é dobro da área do losango. 
Assim, (MNOP) = AC.BD e (MNOP) = 2(ABCD). Então:

 AC.BD = 2(ABCD) ⇔ (ABCD) = AC.BD 
 2  

 1.2 Teorema de Varignon

O objetivo desta seção é apresentar a demonstração do Teorema de 
Varignon. Será feita a demonstração desse Teorema para o quadrilá-
tero, chamado por Coxeter e Greitzer (1967) de quadrilátero cruzado 
(duas diagonais externas). Então, será realizado um estudo dos qua-
driláteros convexos, reentrantes e cruzados baseados nesses autores.

Para compreender esta nova concepção de quadriláteros, define-se 
polígonos, também baseados em Coxeter e Greitzer.

Segundo Coxeter e Greitzer (1967), um polígono pode ser defini-
do como consistindo de um número de pontos (chamados vértices), 
ciclicamente ordenados em um plano e igual número de segmentos 
de linhas que ligam vértices consecutivos, não possuindo três pontos 
sucessivos colineares.

O polígono recebe o nome de acordo o número de vértices e o 
número de lados: no caso de n vértices, n-gono. Assim, tem-se um 
pentágono (n = 5), hexágono (n = 6) e assim por diante. As exceções 
ocorrem quando n = 3 e n = 4, nestes dois casos, o polígono é chamado 
de triângulo e quadrilátero, respectivamente.

Como o objetivo é fazer um estudo dos quadriláteros, serão apre-
sentadas definições, propriedades e teoremas sobre quadriláteros, 
com base nos autores ora citados.

Definição 4: Dois lados de um quadrilátero são adjacentes quando eles 
têm vértices em comum, caso contrário, são ditos opostos;

Definição 5: Dois vértices são adjacentes quando eles pertencem a um 
mesmo lado, caso contrário são ditos opostos;

Definição 6: A linha que junta um par de vértices opostos é chamada 
de diagonal;

Os quadriláteros ABCD abaixo têm lados AB, BC, CD e DA e diago-
nais AC e BD.
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a) Quadrilátero convexo b) Quadrilátero reentrante c) Quadrilátero cruzado

Figura 11 – Quadriláteros – definições de Coxeter e Greitzer (1967)
Fonte: Construção dos autores

A figura 11 representa três tipos de quadriláteros:

Figura 11(a): quadrilátero convexo – as duas diagonais são internas;

Figura 11(b): quadrilátero reentrante – possui uma diagonal interna 
e outra externa;

Figura 11(c): quadrilátero cruzado – as duas diagonais são externas.

A área de um quadrilátero convexo é definida pela soma das áreas 
dos dois triângulos em que foram compostos pelas diagonais.

Figura 12 – Área do quadrilátero convexo
Fonte: Construção dos autores

(ABCD) = (ABC) + (CDA) = (BCD) + (DAB)

 Essa fórmula pode ser estendida para os quadriláteros reentrantes. 
A área dos triângulos é considerada negativa ou positiva de acordo 
a ordem de nomeação dos vértices no sentido anti-horário e horário, 
respectivamente.

(ABC) = (BCA) = (CAB) = – (CBA)
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Então, a área do quadrilátero representado pela figura 11(b) é 
dada por

Figura 13 – Área do quadrilátero reentrante
Fonte: Construção dos autores

(ABCD) = (BCD) + (DAB) = (ABC) + (CDA)

Como (ABC) = – (CBA), então: (ABCD) = (CDA) – (CBA).

A área do quadrilátero cruzado é dada pela diferença entre a área 
dos dois triângulos pequenos, dos quais o quadrilátero é composto, 
ou seja:

Figura 14 – Área do quadrilátero cruzado I
Fonte: Construção dos autores
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(ABCD) = (BCD) + (DAB) = (ABC) + (CDA)

Como (ABC) = – (CBA), então: 

   (ABCD) = (CDA) – (CBA)         (14)

Considerando a figura 15, seja M a interseção dos lados AB e CD. 
A partir disso, pode-se conceber uma interessante caracterização da 
área do quadrilátero cruzado. Usando a equação 14, tem-se que:

(ABCD) = (CDA) – (CBA) = [(CMA) + (MDA)] – [(CBM) + (CMA)] = (MDA) – (CBM)

Figura 15 – Área do quadrilátero cruzado II
Fonte: Construção dos autores

Teorema 6 (Varignon)5: A figura formada pelos pontos médios de um 
quadrilátero ABCD é um paralelogramo e sua área é a metade da área 
do quadrilátero.

A seguir farar-se-á a demonstração do teorema que será dividida 
em três casos (tipos de quadriláteros): convexos, reentrantes e cru-
zados.

Demonstração 8: quadrilátero convexo

Para esta demonstração seguirá as anotações da figura 16.

5 Pierre Varignon nasceu em Caen, França, foi educado no Colégio Jesuítas e estudou na Universidade de Caen, 
onde recebeu seu MA em 1682. Em 1688, Varignon tornou-se professor de Matemática e sua principal contribui-
ção foi a estática gráfica e mecânica. Foi também um dos primeiros estudiosos a desenvolver dinâmica analítica. 
Em 1702, aplicou o cálculo para relógios impulsionados por uma mola (Wikipédia, 2020).
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Figura 16 – Teorema de Varignon – quadrilátero convexo
Fonte: Construção dos autores

Parte I

Ao traçar a diagonal AC, pela base média triangular, tem-se que 
PQ//AC e SR//AC ] PQ//SR. De forma análoga, ao traçar a diagonal BD, 
tem-se que PS//BD e QR//BD ] PS//QR.

Portanto, PQRS é um paralelogramo.

Parte II
(ABC) = AC.H 

 2  =  1 
 2  . AC . H

Pela base triangular AC = 2PQ e H = 2h . Assim:

(ABC) =  1 
 2

 . 2PQ . 2h =  1 
 2

 . PQ . h . 4 = ⎛⎝ PQ.h 
 2

⎛
⎝ . 4 = (PQB) . 4

Logo, (PQB) =  1 
 4  (ABC).

De forma análoga, tem-se que: (PSA) =  1 
 4  (BDA), (SDR) =  1 

 4  (ACD)  
e (RQC) =  1 

 4  (DBC). Então:

(PQRS) = (ABCD) ₋ [(PBQ) + (SRD) + (RQC) + (PSA)]

= (ABCD) –  1 
 4  (ABC) +  1 

 4  (ACD) +  1 
 4  (DBC) +  1 

 4  (BDA)

= (ABCD) –  1 
 4  [(ABC) +(ACD)] +  1 

 4  [(DBC) + (BDA)]

= (ABCD) –  1 
 4  (ABCD) –  1 

 4  (ABCD) =  1 
 2  (ABCD)
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Demonstração 9: quadrilátero reentrante 

Parte I

Seja ABCD um quadrilátero reentrante (figura 17), em que os pon-
tos médios dos lados AB, BC, CD e DA são respectivamente M, N, O e P.

Ao traçar a diagonal AC, pela base média triangular, tem-se que:

Figura 17 – Quadrilátero reentrante
Fonte: Construção dos autores

        MN / / AC 

            PO / / AC    
] MN / / PO  

De forma análoga, ao traçar a diagonal BD, tem-se que:

NO / / BD 

MP / / BD   
] NO / / MP  

Portanto, MNOP é um paralelogramo.

Parte II

Analogamente, a demonstração do primeiro caso deste teorema 

(quadriláteros convexos), pela figura 17, segue que: 

(AMP) =  1 
 4  (ABD), (MBN) =  1 

 4  (ABC), (POD) =  1 
 4  (ACD), (CNO) =  1 

 4  (CBD) e  

(BDNO) = (CBD) –  1 
 4  (CBD) =  3 

 4  (CBD). Então: 
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(MNOP) = (ABD) – (AMP) – (MBN) – (POD) –  3 
 4 (CBD)

= (ABD) –  1 
 4  (ABD) –  1 

 4 (ABC) –  1 
 4 (ACD) –  3 

 4  (CBD) =  3 
 4 (ABD) –  1 

 4  (ABCD) –  3 
 4 (CBD)

=  3 
 4  [(ABD) – (CDB)] –  1 

 4  (ABCD) =  3 
 4  (ABCD) –  1 

 4  (ABCD) =  1 
 2  (ABCD)

Demonstração 10: quadrilátero cruzado

Figura 18 – Teorema de Varignon – quadrilátero cruzado
Fonte: Construção dos autores

Parte I

Seja ABCD um quadrilátero cruzado, em que os pontos médios dos 
lados AB, BC, CD e DA são respectivamente P, Y, R e X, como mostra 
a figura 18.

Ao traçar as diagonais AC e BD, pela base média triangular, tem-se 
que:

PY / / AC 

XR / / AC     
PY / / XR    e     

Portanto, PYRX é um paralelogramo.

 YR / / BD 

  PX / / BD    
YR / / PX
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Parte II

(PYRX) = (ABDC) – (AXRC) – (APX) – (PBY) – (YBDR)

De forma análoga, a demonstração do primeiro caso deste teorema 

(quadrilátero convexo), tem-se: (AXRC) =  3 
 4  (ADC), (APX) =  1 

 4  (ABD), 

(PBY) =  1 
 4  (ABC) e (YBDR) =  3 

 4  (BDC). Então:

(PYRX) = (ABCD) –  3 
 4  (ADC) –  1 

 4  (ABD) –  1 
 4  (ABC) –  3 

 4  (BDC)

= (ABCD) –  1 
 2  (ADC) –  1 

 4  (ADC) –  1 
 4  (ABD) –  1 

 4  (ABC) –  1 
 2  (BDC) –  1 

 4  (BDC)

= (ABCD) –  (ADC) + (BDC) 
 2

 –  (ADC) + (ABD) + (ABC)+ (BDC)  
 4

 

= (ABCD) –  (ADC) + (BDC) 
 2

  –  (ABCD) + (ABCD)  
 4

=

=  (ABCD) –  (ADC) + (BDC) 
 2

 –  (ABCD) 
 2

=  (ABCD) 
 2

 –  (ADC) + (BDC) 
 2

 

Mas, como:

(ABCD) = (ABW) + (BDW) + (DCW) + (CAW)

(ADC) = (CAW) + (DCW)

(BDC) = (BDW) + DCW)
Segue que:

(PYRX) =  (ABW) + (BDW) + (DCW) + (CAW)  
 2

–  (CAW) + (DCW) + (BDW) + (DCW)  
 2

 = (ABW) - (DCW) 
 2

= (ABCD) 
 2
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Teorema 7: Uma diagonal divide um quadrilátero em dois triângulos de 
áreas iguais se, e somente se, ela intersecta a outra diagonal no ponto 
médio.

Figura 19 – Diagonal com interseção no ponto médio
Fonte: Construção dos autores

Demonstração 11: A partir da figura 19, suponha-se que BD divida 
ABCD em dois triângulos de áreas iguais e BD é a base comum dos 
triângulos BAD e BCD, então AH = JC. Os ângulos HFA ≡ CFJ (o.p.v.); 
AHF = CJF = 90o. Logo, ΔHAF ≡ ΔJCF pelo caso LAA. Portanto, AF = FC 
e F é o  ponto médio de AC.

Reciprocamente, suponha-se que F é o ponto médio de AC, então 
AF = FC. Os ângulos HFA ≡ CFJ (o.p.v.) e AHF = CJF = 90o. Logo, ΔHAF ≡ 
ΔJCF pelo caso LAA. Então, AH = JC. Como BD é lado comum dos triân-
gulos ΔBAD e ΔBCD e as alturas AH e JC são congruentes, os triângulos 
ΔBAD e ΔBCD têm as mesmas áreas.

1.3 Área dos quadriláteros convexos quaisquer

O teorema 8 ilustra uma fórmula geral que serve para o cálculo 
da área de qualquer quadrilátero convexo, desde que se conheça a 
medida dos seus lados e dois ângulos opostos.

Teorema 8: Dado um quadrilátero convexo ABCD. Denotando seus lados 
AB, BC, CD e DA por a, b, c e d, respectivamente e diagonal AC e AD por 
x e y, respectivamente. Sendo 2s = a + b + c + d, sua área K é dada por:

K2 = (s – a)(s – b)(s – c)(s – d) – abcd.cos2α.

Demonstração 12: Chamando Â + C= 2α, K1 a área do ΔABD e K2 a área 

do ΔBCD, segue que: K1 =  1 
 2  . ad.senÂ e K2 =

 1 
 2  . bc.senC. 
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Então: K = K1 + K2.

K =  1 
 2 .ad.senÂ +  1 

 2 .bc.senC

     2K = ad . senÂ + bc . senC                      (15)

Pela lei dos cossenos, segue-se que:  y2 = b2 + c2 ₋ 2bc.cosC
y2 = a2 + d2 ₋ 2ad.cosÂ

, ou seja

a2 + d2 - 2ad.cosÂ = b2 + c2 - 2bc.cosC

a2 + d2 - b2  - c2 = 2ad.cosÂ - 2bc.cosC

    1 
 2  (a2 + d2 - b2  - c2) = ad . cosÂ - bc.cosC                      (16)

Elevando (15) ao quadrado, tem-se que:

(2K)2 = (ad . senÂ + bc . senC)2

4K2 = a2d2.sen2Â + 2abcd . senÂ . senC + b2c2. sen2C

4K2 = a2d2. (1 - cos2Â) + 2abcd . senÂ . senC + b2c2 (1 - cos2C)

    4K2 = a2d2 - a2d2 cos2Â + 2abcd . senÂ . senC+ b2c2 - b2c2 cos2C      (17)

Elevando (16) ao quadrado, tem-se que:

 ⎛⎝
 1 
 2  

⎛
⎝
2
(a2 + d2 - b2  - c2)2 = (ad . cosÂ - bc.cosC)2

  1 
 4  (a

2 + d2 - b2  - c2)2 = a2 d2cos2Â - 2.abcd.cosÂ.cosC + b2c2 cos2C     (18)

Somando (17) e (18), membro a membro, tem-se que:

4K2+  1 
 4

(a2+ d2- b2- c2)2 = a2d2+ b2 c2- a2d2cos2Â + a2d2cos2Â + 2abcd.senÂ.senC

- 2.abcd.cosÂ.cosC – b2c2 cos2C + b2  c2 cos2C

= a2 d2 + b2  c2 + 2abcd.senÂ.senC - 2abcd.cosÂ.cosC 

Como senÂ.senC - 2abcd.cosÂ.cosC = cos (Â + C), colocando 2abcd 
em evidência e fazendo Â + C = 2α, tem-se:

 a2 d2 + b2  c2 - 2abcd.cos(Â + C) = 4K2  +  1 
 4  (a

2 + d2 - b2  - c2)2

Multiplicando a equação por 4, tem-se:

4(a2 d2 + b2 c2) - 8 . abcd.cos2α = 16K2 + (a2 + d2 - b2  - c2)2
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Isolando 16K2  e fazendo cos2α = (2cos2α – 1), tem-se:

4a2d2 + 4b2c2 - 8 . abcd.(2cos2α - 1) -  (a2 + d2 - b2  - c2)2  = 16K2

4a2d2 + 4b2c2 + 8 . abcd - 16abcd. cos2α - (a2 + d2 - b2  - c2)2 = 16K2

Note que 4a2d2 + 4b2c2 + 8 . abcd = (2ad + 2bc)2. Reorganizando a 
equação, tem-se:

              (2ad + 2bc)2 - (a2 + d2 - b2  - c2)2 - 16abcd.cos2α = 16K2                 (19)

Desenvolvendo (2ad + 2bc)2 - (a2 + d2 - b2  - c2)2  separadamente, tem-se, 
pela fatoração da diferença de quadrados:

(2ad + 2bc)2 - (a2 + d2 - b2  - c2)2

 = (2ad + 2bc + a2 + d2 - b2  - c2) . (2ad + 2bc - a2 - d2 + b2  + c2)

 = [(a2 + 2ad + d2) - (b2 + 2bc + c2)] [(b2 + 2bc + c2) 

  - (a2 - 2ad + d2)] = [(a + d)2 - (b  - c)2] [(b  + c)2 - (a - d)2]

 = [(a + d + b - c) (a + d   - b + c)] [(b + c + a - d) (b + c - a + d)]

 = [(a + b + c + d - 2c) (a + b + c + d - 2b)][(a  + b + c + d - 2d) (a + b   

 + c + d - 2a)]

Sabendo que 2s=a+b+c+d, tem-se:

 (2ad + 2bc)2 - (a2 + d2 - b2  - c2)2 = (2s  - 2c) (2s  - 2b) (2s  - 2d) (2s  - 2a)      (20)

Substituindo (20) em (19), tem-se:

(2s  - 2c) (2s  - 2b) (2s  - 2d) (2s  - 2a) - 16 abcd.cos2α = 16K2

2.(s  - c).2.(s  - b).2.(s  - d).2.(s  - a) - 16 abcd.cos2α = 16K2

16(s  - c)(s  - b)(s  - d)(s  - a) - 16 abcd.cos2α = 16K2

K2 = (s  - c)(s  - b)(s  - d)(s  - a) - abcd.cos2α 

Observação: Para esta demonstração, tomam-se os ângulos opostos 
Â e C. Mas, a fórmula não se altera ao usar os ângulos opostos B e D.  

De fato, ao somar Â + C = 2α. Tem-se que α = Â + C 
 2  . Logo, 

cosα = cos ⎛⎝ 
Â + C 

 2  ⎛
⎝
. Se Â + C = 2α, então B + D + 2α = 360º e  B + D 

 2  = (180 - α).

cos2 ⎛⎝
B + D 

 2
⎛
⎝
 = cos2  (180 - α) = (cos (180 - α))2  = ( - cosα)2   = cosα

Portanto, a fórmula é válida ao tomar quaisquer pares de ângulos 
opostos do quadrilátero convexo.
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2 Sugestões de problemas de aplicação
Problema 1: Prove que o perímetro do paralelogramo de Varignon 
é igual a soma das diagonais do quadrilátero original (COXETER; 
GREITZER, 1967).

Problema 2: ABCD é um retângulo de lados AB = 32cm e BC = 20cm. 
Os Pontos E e F são, respectivamente, os pontos médios dos lados AB 
e AD. Calcule a área do quadrilátero AECF (NETO, 2012).

Problema 3: Seja ABCD um quadrilátero convexo qualquer de dia-
gonais AC = p e BD = q, sendo α o ângulo formado por elas. Seja K a 

área do quadrilátero, prove que K =  1 
 2   pq.senα (MORGADO; WAGNER; 

JORGE, 2002).
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Considerações finais

Este trabalho propôs-se a contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática do Ensino Médio de forma diferenciada, 
motivadora e aprofundada.

É necessário transformar as aulas e promover uma mudança no 
aprender e ensinar a Matemática, pois, a sociedade moderna valoriza a 
criatividade e a iniciativa com domínio do conteúdo. É imprescindível 
que as escolas despertem em seus alunos tais potenciais, ao propor 
atividades que visem a aprofundar os conhecimentos e que instiguem 
o pensamento, a busca de alternativas para resoluções e a aplicação 
da teoria.

De acordo com Lima (2001), as possibilidades de enriquecer os li-
vros didáticos são abundantes, podendo ser consideradas praticamente 
inesgotáveis. Diante disso, este trabalho é de suma valia, porque poderá 
contribuir tanto para o professor quanto para o aluno, pois algumas 
relações apresentadas não são trabalhadas na sala de aula, outras, pou-
co valorizadas e ainda dificilmente encontradas nos livros didáticos. 

É possível perceber que o ensino da Matemática não está impos-
sível de ser mudado. Para que existam mudanças, o professore deve 
fazer um movimento no pensamento e inquirir para si mesmo: o que 
quero ensinar/aprender; quais razões que me levam a querer ensinar/
aprender; como quero ensinar/aprender; para que quero ensinar/
aprender; o que quero com o ensino e a aprendizagem de Matemática. 
Ficam essas reflexões a cada um dos atores que atuam no palco do 
ensino da Matemática.
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CAPÍTULO 3

O triângulo pedal

Aline Pires Carneiro Santos6 
Andre Krindges7

Introdução

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006) destacam 
a importância dos saberes inerentes à Matemática para o cidadão 
entender e atuar no mundo, reiterando ainda que o conhecimento 
dessa área do saber se consolida como produto da construção humana 
a partir das relações que estabelece com a natureza, a sociedade e a 
cultura. Sendo assim, a Matemática pode ser considerada uma ciência 
viva e as pesquisas relacionadas a esse campo do saber têm trazido 
importantes contribuições ao avanço da ciência e da tecnologia.

Como ciência viva, a Matemática implícita na reta de Simson foi a 
motivação para este trabalho. Observa-se que tal reta preserva uma 
propriedade para pontos sobre a circunferência circunscrita, conjectu-
ra-se o que poderia acontecer com o conjunto de pontos equidistantes 
do circuncentro.

Alguns livros, revistas e artigos, como Episodes in Nineteenth and 
Twentieth Century Euclidean Geometry (HONSBERGER, 1995), Geometry 
Revisited (COXETER; GREITZER, 1967), Geometria II (MORGADO; WAGNER;  
JORGE, 2002), a revista Eureka (TORRES, 2003), dentre muitos outros 
e inúmeras construções geométricas em software matemáticos, apre-
sentam resultados incríveis que se valiam de propriedades como 
quadriláteros inscritíveis, arco capaz semelhança de triângulos, lei dos 
senos e de observações e comparações seguidas sempre da expressão 
“e se isso fosse... o que aconteceria?”

Dentre esses resultados destaca-se a reta de Steiner, a aplicação da 
reta de Simson na construção da parábola e conclui-se que tais con-
jecturas são válidas também para triângulos formados por projeções, 

6 Mestre em Matemática pela UFMT. cajm422@gmail.com

7 Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp. krindges@gmail.com
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não necessariamente ortogonais (triângulo pedal), de um ponto sobre 
os lados de um triângulo (ou seus prolongamentos).

A estrutura pedagógica do PROFMAT, que objetiva o fortalecimento 
da compreensão dos conceitos básicos da Matemática pelo professor 
visando a estimular a melhoria do ensino de Matemática em todos os 
níveis, foi essencial no decorrer da pesquisa destacando as definições 
e propriedades geométricas trabalhadas em MA13 (Geometria) e MA36 
(Recursos Computacionais no Ensino de Matemática) bem como as 
demonstrações em MA21 (Resolução de Problemas) e no entendimento 
das possíveis aplicações em sala de aula. Aplicações que deem vida à 
Matemática e que façam com que pesquisa experiências sejam partes 
integrantes dos conteúdos trabalhados.

Segundo Freire (2004, p. 40), o professor deve potencializar a ca-
pacidade de resolução de problemas e criatividade do aluno:

Quanto mais se problematizam os educandos como seres 
do mundo e com o mundo, mais se sentirão desafiados. 
Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder 
ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na próxi-
ma ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam 
o desafio como um problema em suas conexões com ou-
tros, num plano de totalidade e não como algo petrifica-
do, a compreensão resultante tende a tornar-se crescen-
temente crítica, por isso cada vez mais desalienada [...].

Tem-se como objeto de estudo inicial o triângulo pedal, que 
apresenta características e resultados que podem ser abordados no 
Ensino Médio. Conforme as recomendações descritas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), que diz que o uso de softwares 
que possibilitam o pensar, refletir e criar soluções, foi escolhido o 
GeoGebra, software matemático de acesso livre e fácil instalação para 
auxiliar na criação e interação com as figuras.

Desse software matemático serão utilizados os ambientes de 
geometria dinâmica que permitem realizar alterações em elementos 
da construção geométrica observando o comportamento dos demais 
elementos, favorecendo a investigação e exploração de inúmeras 
conjecturas.
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Como diz Polya (1995, p. v):

O problema pode ser modesto, mas se ele desafia a sua 
curiosidade e põe em jogo suas faculdades inventivas, 
e se você resolvê-lo por seus próprios meios, você pode 
experimentar a tensão e desfrutar o triunfo da descober-
ta. Tais experiências em uma idade suscetível pode criar 
um gosto para o trabalho mental e deixar a sua marca na 
mente e no caráter de uma vida [...].

Este trabalho contempla definição e tipos de triângulos pedais, a ra-
zão entre as áreas de um triângulo e seu pedal (motivação da pesquisa), 
as retas de Simson e Steiner e algumas aplicações, e é finalizado com 
dois teoremas citados anteriormente, abrindo mão da ortogonalidade.

1 O triângulo pedal

1.1 Definição

Seja P um ponto qualquer no plano que contém um triângulo ABC. 
Considere as retas perpendiculares aos lados desse triângulo (ou ao 
seu prolongamento) e que passam por P. Chamam-se de pontos pedais 
às interseções dessas perpendiculares com os lados do triângulo (ou 
ao seu prolongamento). O triângulo formado pelos pontos pedais, 
relativos ao ponto P, é o chamado triângulo pedal.

 
Figura 1 – Ponto interior

Fonte: Construção dos autores
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Figura 2 – Ponto exterior
Fonte: Construção dos autores

Traçando uma relação entre o triângulo pedal DEF gerado por P e 
os lados do triângulo ABC. Considere a circunferência λ de centro O e 
raio R que circunscreve o triângulo ABC e sem perda de generalidade 
considere OP < R, como mostra a figura 3.

Figura 3 – Quadrilátero circunscrito AFPE
Fonte: Construção dos autores
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Examinando a figura 3, observa-se que os ângulos E e F, opostos em 
relação ao quadrilátero AFPE, são retos, portanto, AFPE é inscritível 
em λ3, circunferência de diâmetro AP. Aplicando a Lei dos senos para 
AFE e ABC, obtém-se

   EF                     
senA

 = AP e    BC                     
senA

 = 2R

De onde

             EF =   BC . AP                    
sen A

                          (1)

Da mesma forma, observou-se que os quadriláteros AFPD e CEPD 
são inscritíveis de diâmetro PB e PC respectivamente, então

            DE =   AB . CP                    
2R

                          (2)

            DF =   AC . PB                    
2R

                          (3)

1.1.1 Área do triângulo pedal

Borsenco (2007) enuncia e demonstra o teorema de Euler para o 
triângulo pedal que expressa a área do triângulo cujos vértices são 
projeções ortogonais de um ponto arbitrário no plano nos lados do 
triângulo dado. Esse teorema foi o resultado escolhido para o ques-
tionamento do trabalho.

Teorema 1: Seja ABC um triângulo e λ = C(O, R) a circunferência cir-
cunscrita. Seja P um ponto no plano do triângulo. Seja D, E e F os pontos 
pedais de P. Então:

                            Área (DEF)                    
Área (ABC)

 =  A|R  – OP| 
4R2

2
                                (4)

Demonstração 1: Seja G, H e I os pontos de interseção das retas AP, 
BP e CP com a circunferência λ, como mostra a figura 4.

Os triângulos IPG e BPC são semelhantes, pois a PBC = PGI (perten-
cem ao mesmo arco capaz IC) e PÎG = BCP (pertencem ao mesmo arco 
capaz BG), então, tem-se:

                GI                
BC

 =  IP                
CP

 =  GP                
BP

                                            (5)

2
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Figura 4 – Triângulo HIG, pertencente a λ, semelhante a DEF
Fonte: Construção dos autores

Figura 5 – Semelhança dos triângulos DEF e HIG
Fonte: Construção dos autores

Observe na figura 5 que EDF = α + β e IHG = α2 + β2 e usando a pro-
priedade de arco capaz nas circunferências λ1 e λ2 que circunscreve 
os quadriláteros BFPD e CEPD, tem-se:

α = α1 (pertencem ao arco FP de λ1)

β = β1 (pertencem ao arco PE de λ2)

α1 = α2 (pertencem ao arco AI de λ)

β1 = β2 (pertencem ao arco AG de λ)

    EDF=IHG                        (6)
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Analogamente, DÊF = HÎG e EFD = IGH, portanto os triângulos DEF 
e HIG são semelhantes e a razão entre os raios R da circunferência 
que circunscreve HIG e RDEF da circunferência que circunscreve DEF 
obedece a mesma razão de semelhança.

     EF                
GI

 =  R   
R

                         (7)

Sendo a, b e c os lados de um triângulo qualquer e r o raio da cir-
cunferência circunscrita, sabe-se que a

         Área (abc) =  abc        
4r

                         (8)

Usando (8), tem-se que:

      Área (DEF)       
Área (ABC)

 =  

 

           
 DE.DF.EF  

4RDEF

 AB.BC.AC 
4R

=     R.DE.DF.EF       
RDEF.AB.BC.AC

                       (9)

Usando (7) em (9), tem-se:

           Área (DEF)       
Área (ABC)

 =     GI.DE.DF.EF       
EF.AB.BC.AC

                      (10)

E usando (2), (3) e (5) em (10), tem-se:

      Área (DEF)       
Área (ABC)

 =  GP              
BP

 . 

 

           
 AB.CP  

2R

 AB
.  

 

    
 AC.PB  

2R
 AC

 =  GP.CP  
4R2

          (11)

DEF
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Figura 6 – Triângulo isósceles de lados GC, R, R
Fonte: Construção dos autores

O triângulo COG que se apresenta na figura 6 é isósceles, pois  
OG = OC = R. Seja J em CG tal que OJ seja altura do COG. Assim, GJ = JC.

 
Figura 7 – Triângulo isósceles

Fonte: Construção dos autores

Na figura 7 tem-se o triângulo GOC contido na figura 6. No triân-
gulo OCJ, tem-se:

      OC² = CJ ²+ OJ²  ⇔  OC² - CJ ²=  OJ²                     (12)

No triângulo OPJ, tem-se:

       OP² = OJ ²+ JP² ⇔ OP² - JP ²=  OJ²                     (13)
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Igualando (12) e (13) e observando que OC = R, tem-se:

R² - CJ² = OP² - JP²

R² - OP² = CJ² - JP²

   R²-OP² = (CJ – JP)(CJ + JP)                     (14)

Na figura 7, tem-se: CJ – JP = GP e CJ + JP = CP, substituindo em 
(14), tem-se:

           R² - OP² = GP.CP                                   (15)

Substituindo (15) em (11)

     Área (DEF)                    
Área (ABC)

 =    R  – OP                    
4R2

2                                     (16) 

Isso foi demonstrado a partir de um ponto P tal que OP é menor 
que R. Tomando OP maior que R verifica-se que  Área (DEF)                    

Área (ABC)
 =  OP – R  

4R2

2 .
  

Logo:

     Área (DEF)                    
Área (ABC)

 =|R  – OP | 
4R2

                                     (17) 

Quando P pertence a C(O, R), a área do triângulo pedal DEF é zero, 
ou seja, D, E e F estão alinhados. Esta linha é denominada linha ou 
reta de Simson.

1.2 Triângulo pedal degenerado (reta de Simson)

A definição de triângulo pedal aparentemente faz sentido para 
qualquer ponto P, sem exceção. No entanto, de acordo com um teorema 
provado em 1797 por W. Wallace, para P sobre a circunferência cir-
cunscrita do triângulo ABC, os pés das perpendiculares são colineares 
e, portanto, não formam o triângulo pedal, mas um segmento de reta.

Este segmento formado pelos pontos pedais relativos ao ponto P 
é conhecido como linha ou reta de Simson de P, ou apenas reta de 
Simson. Esta atribuição é estranha, pois em nenhum lugar das obras 
de Robert Simsons (1687-1768) foi encontrada qualquer referência à 
linha de que leva seu nome (COXETER; GREITZER, 1967, p. 41).

Na figura 8, tem-se o triângulo ABC inscrito e os pontos F, E e D 
alinhados. O teorema a seguir demonstra tal alinhamento.

2

2

2 2
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Figura 8 – DEF reta de Simson
Fonte: Construção dos autores

Teorema 2 (William Wallace, 1797): Os pés das perpendiculares tra-
çadas de um ponto aos lados de um triângulo ou de seus prolongamen-
tos são colineares se e somente se o ponto está sobre a circunferência 
circunscrita.

Demonstração 2: Será mostrado que a medida de um dos ângulos do 
triângulo pedal é igual a 180°.

Observando a figura 9, tem-se que o quadrilátero AEPF é inscrití-
vel, pois os ângulos opostos AÊF e AFP são os pés das perpendiculares, 
portanto AÊF + AFP = 180º.

Figura 9 – DEF reta de Simson
Fonte: Construção dos autores
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Assim β1 = α1 por pertencerem ao mesmo arco capaz PF e 

    β2 = α2                (18)

por pertencerem ao arco capaz EF.

 
Figura 10 – DEF reta de Simson

Fonte: Construção dos autores

Os triângulos retângulos PDC e PEC ilustrados em 10 têm em 
comum a hipotenusa PC, então PC é diâmetro da circunferência que 
circunscreve os triângulos PDC e PEC então o quadrilátero PEDC é 
inscritível e α3 e β3 pertencem ao arco capaz CD, assim

    β3 = α3                                               (19)

Observando a figura 11, tem-se ABC + APD + DPC = 180º, ou seja

         θ + θ1 + θ3 =  180º                                                                  (20)

Como o quadrilátero FPDB, ilustrado em 12, é inscritível, tem-se:

          θ + θ1 + θ2 =  180º                                     (21)

Por (20) e (21) tem-se β2 = β3 usando (18) e (19), chega-se que

    α2 = α3                                                (22)
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Figura 11 – DEF reta de Simson
Fonte: Construção dos autores

Figura 12 – DEF reta de Simson
Fonte: Construção dos autores
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Sabe-se que AÊC = α1 + α2 + 90º = 180º e FÊD = α1 + α3 + 90º e usando 
(22), tem-se:

FÊD = α1 + α3 + 90º = α1 + α2 + 90º = 180º,

mostrando assim que F, E e D estão alinhados.

Para a recíproca, considera-se que D, E e F são colineares e será 
mostrado que P é o ponto da circunferência circunscrita do triângulo 
ABC. Para isso basta que o quadrilátero PABC seja circunscritível, ou 
seja, PCB = 180º - PÂB ou APC = 180º - CBA.

Figura 13 – DEF reta de Simson
Fonte: Construção dos autores

A figura 13 mostra que PÊF e PÊD são suplementares, pois F, E 
e D estão alinhados; também PCB e PÊD são suplementares, pois o 
quadrilátero PCDE é circunscritível. Logo:

             PÊF = PCB                       (23)

Como PÂF e PÊF pertencem ao mesmo arco capaz PF, tem-se:

             PÂF = PÊF                       (24)

e substituindo (23) em (24),

             PÂF = PCB                       (25)
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O PÂF é suplementar do PÂB, pois A, B e F estão alinhados.

        PÂF = 180º – PÂB                       (26)

Substituindo (25) em (26), tem-se que PCB = 180º – PÂB, ou seja, o 
quadrilátero PABC é circunscritível.

A demonstração desse teorema, nas referências consultadas, sem-
pre é feita sem o uso da fórmula 4. Mas de posse dessa, a demonstração 
fica trivial:

  P 9 λ  ] OP = R  ]   Área (DEF)                    
Área (ABC)

 = R – R 
4R2

 

Se D, E, F estão alinhados    Área (DEF)                    
Área (ABC)

 = |R – OP| 
4R2

= 0 ] R = OP.

A imagem, pela homotetia de centro P e razão 2, da reta de Simson, 
é dita reta de Steiner, como segue definição.

Figura 14 – Reta de Steiner (D’F’E’)
Fonte: Construção dos autores

Definição (linha de Steiner): Para um ponto P sobre a circunferência 
circunscrita ao triângulo ABC, a linha que contém D’, E’ e F’ reflexões de 
P em relação aos lados AB, BC e AC é chamada linha de Steiner.

2 2

2 2
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1.3 Generalização

Resultados da área do triângulo e da reta de Simson ao abrir mão 
das projeções ortogonais.

Teorema 3: Seja λ(O, R) a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. 
Considere um ponto P no plano do triângulo e um ângulo 0° < β< 180°,  
sejam D, E e F pontos sobre as retas AB, BC, CA tais que PD, PE, PF for-
mam um ângulo β com as retas AB, BC, AC, respectivamente, na mesma 
orientação. Então:

       Área (DEF)                    
Área (ABC)

 = |R  – OP | 
4R2sen2 β

                       (27)

Figura 15 – Triângulo DEF gerado pelas projeções de P em ABC
Fonte: Construção dos autores

Demonstração 3: Seja G, H e I os pontos de interseção das retas AP, 
BP e CP com a circunferência λ, como mostra a figura 16.

2 2
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Figura 16 – Triângulo GHI semelhante a DEF
Fonte: Construção dos autores

Os triângulos IPH e BPC são semelhantes, pois os ângulos HÎP e 
PBC são iguais por pertencerem ao mesmo arco capaz HC e IHP e PCB 
também são iguais por pertencerem ao mesmo arco capaz IB. Então:

              IH                
BC

 =  HP              
CP

 =  IP                
BP

               (28)

Observando a figura 17 é fácil ver que os quadriláteros FBDP e 
PDCE são inscritíveis, pois os ângulos α e β1 são suplementares, pois 
pertencem ao lado BC, então:

 
Figura 17 – Circunscrição de FBDP e PDCE

Fonte: Construção dos autores
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• α e β são suplementares e opostos em relação ao quadrilátero 
FBDP, o que o torna inscritível em uma circunferência de diâ-
metro 2r.

• α e β são opostos em relação ao quadrilátero ECDP, o que o torna 
inscritível em uma circunferência de diâmetro 2r1. Usando a 
propriedade de arco capaz na circunferência que os circuns-
creve tem-se:

Figura 18 – Triângulos DEF e HIG semelhantes
Fonte: Construção dos autores

FDP = FBP, pois pertencem ao mesmo arco capaz FP

FBP = AGH, pois pertencem ao mesmo arco capaz AH

Logo, FDP = AGH.

PDE = PCE, pois pertencem ao mesmo arco capaz PE

PCE = IGA, pois pertencem ao mesmo arco capaz IA

Logo, PDE = IGA.

Sabendo que FDE = FDP + PDE e IGH = IGA + AGH, tem-se:

FDE = IGH

Analogamente HÎG = EFD e IHG = FÊD, portanto os triângulos DEF 
e HIG são semelhantes e a razão de semelhança entre os raios R e RDEF 
que circunscrevem HIG e DEF respectivamente obedece a mesma 
razão de semelhança.

     EF                
HI

 =  

 

          
 

RDEF
R

                                    (29)
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Sendo FBDP inscritível em uma circunferência de diâmetro 2r. 
Aplicando a lei dos Senos nos triângulos FBP, FDP e ABC tem-se:

     BP 
senβ

 = 2r                       (30)

     DF 
senB

 = 2r                                    (31)

             AC 
senB

 = 2R  ]  senB =  AC                
2R

                      (32)

Por (30) e (31) tem-se:

   BP 
senβ

 =  AC 
senB

    ]  DF =  BP . senB   
senβ

                              (33)

Substituindo (32) em (33), tem-se:

    DF =  AC . BP  
β

                                                 (34)

Usando o mesmo raciocínio para encontrar DE e EF:

    DF =  AB . CP  
2R.senβ

                                                 (35)

    EF =  BC . AP  
2R.senβ

                                                  (36)

Fazendo a razão entre as áreas dos triângulos DEF e ABC:

      Área (DEF)       
Área (ABC)

 =  

 

           
 DE.DF.EF  

4RDEF

 AB.BC.AC 
4R

=     R.DE.DF.EF       
RDEF.AB.BC.AC

                      (37)

Substituindo (29) em (37), tem-se:

           Área (DEF)       
Área (ABC)

 =    HI.R.DE.DF. EF 
EF.AB.BC.AC

                         (38)

E usando (28), (34) e (35), tem-se:

      Área (DEF)       
Área (ABC)

 =  GP                
PB

 

 

                

 AB.CP  
2R.senβ

        AB.AC 

 AC.BP  
2R.senβ

=      GP.CP    
  4R2 sen2β

           (39) 
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Figura 19 – Triângulo isósceles COI

Fonte: Construção dos autores

O triângulo COI que se apresenta na figura 19 detalhado em 20 é 
isósceles, pois OI = OC = R. Sendo J em CI tal que OJ seja a altura de 
COI, então IJ = JC.

 
Figura 20 – COI extraído da figura 19

Fonte: Construção dos autores

No triângulo OCJ, tem-se:

         OC² = CJ ²+ OJ²  ⇔  OC² - CJ ² = OJ²                     (40)

No triângulo OPJ, tem-se:

  OP² = OJ ²+ JP²  ⇔  OP² - JP ²=  OJ²                     (41)

Igualando (40) e (41) e sabendo que OC = R, tem-se:

   R²-OP² = (CJ – JP)(CJ + JP)                     (42)

R²-OP² = IP.CP
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Substituindo (42) em (39), tem-se:

 Área (DEF)                    
Área (ABC)

 =   R – OP    
4R2sen2β

Teorema 4 (reta de Simson generalizada): Seja ABC um triângulo de 
circuncírculo λ. Dados um ponto P e um ângulo β, sejam D, E e F pontos 
sobre as retas AB, BC, CA tais que PD, PE, PF formam um ângulo β com 
as retas AB, BC, CA, respectivamente, na mesma orientação. Então D, E 
e F são colineares se, e somente se, P pertence à circunferência λ.

Demonstração 4: A figura 22 mostra que os quadriláteros BFPB, DPCE e 
AFPE são inscritíveis, então BDF = BPF e EPC = EDC. Além disso, FPE = BPC,  
pois são suplementares do B, então EDC = BDF.

Figura 21 - Reta de Simson generalizada
Fonte: Construção dos autores

A soma dos ângulos que estão em BC é dada por BDF + FDP + PDC = 180º.  
Logo:

FDP + PDC + EDC = BDF + FDP + PDC = 180º

O que mostra que D, E e F estão alinhados.

2 2
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Figura 22 – Circunscrição de BFPB, DPCE e AFPE
Fonte: Construção dos autores

Da mesma forma, a demonstração deste teorema torna-se trivial 
usando-se a fórmula (27), como segue:

P 9 λ ] OP = R ] |R  – OP | 
4R2sen2 β

= 0 

Se D, E, F estão alinhados

  Área (DEF)                    
Área (ABC)

 = |R  – OP | 
4R2sen2 β

= 0  ] R = OP

22

22
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Considerações finais

Este trabalho apresenta uma forma de aprendizado de geometria 
baseada em investigação, construções geométricas utilizando o Geo-
Gebra e demonstrações.

Com a investigação dos problemas apresentados no trabalho, 
que raramente são encontrados nos livros didáticos, estimula-se a 
curiosidade de alunos e professores oferecendo ferramentas para a 
construção de um conhecimento matemático sólido.

O surgimento de novos problemas mediante a solução de outro 
faz com que este trabalho se torne inacabado, mesmo que o tempo 
tenha se esgotado. É evidente a necessidade de um estudo contínuo 
investigativo, mesmo não tendo nos últimos tempos resultados novos 
em geometria, as aplicações e variações do que já foi descoberto são 
fantásticas.

Conclui-se com uma fala de Freire (1996, p. 53) que diz: “Gosto de 
ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas 
consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele”.
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CAPÍTULO 4

Matrizes e uma introdução  
às imagens digitais

Índia Andréia Costa Siqueira8 
Moiseis dos Santos Cecconello9

Introdução

Os conteúdos do Ensino Médio são comumente abordados de for-
ma mecânica e pouco atrativa. Um desses conteúdos abordados no 
currículo do Ensino Médio é o ensino da Teoria de Matrizes: suas ca-
racterísticas e operações. Além disso, tem-se a noção de determinantes 
de matrizes quadradas, resolução e/ou discussão de sistemas lineares 
utilizando escalonamento de matrizes. Raramente nos livros didáticos, 
aborda-se sua aplicação no cotidiano, concentrando sua apresentação 
ao aluno, em sua grande maioria, como um amontoado de números 
e operações em forma de tabela, com pouca ou nenhuma aplicação. 
O conteúdo que envolve a Teoria de Matrizes surge naturalmente em 
diversas situações ou aplicações, muito além da resolução e discussão 
de sistemas lineares. Imagine um engenheiro eletricista calculando 
processos que envolvem um curto-circuito ou corrente elétrica em 
um sistema sem o auxílio de programas de computador que utilizam 
matrizes e outros operadores matemáticos, seria muito trabalhoso 
fazer todos esses cálculos manualmente. Esse não é o único exemplo, 
como a maior parte dos estudantes pode imaginar, pois julga que a 
Matemática só está presente como um todo na vida de quem está en-
volvido com a Engenharia ou lecionando Matemática. 

Diante desta constatação, a motivação desse trabalho foi a de abor-
dar os capítulos dois e quatro da dissertação de mesmo nome, a fim de 
divulgar o que foi tratado no trabalho de conclusão do mestrado, para 
que ele ajude a tornar o conteúdo de Teoria de Matrizes mais próximo 
do cotidiano do aluno, ou seja, mais significativo, mostrando-lhe que 

8 Mestre em Matemática pela UFMT. india.siqueira@cnp.ifmt.edu.br

9 Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp. moiseis@ufmt.br
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realmente existem aplicações que ultrapassam o limite dos cálculos 
em sistemas lineares. O crescente uso de computadores reforça essa 
ideia, fazendo com que a Teoria de Matrizes seja cada vez mais apli-
cada em áreas como Economia, Engenharia, Matemática, Física, De-
senvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Programação, 
dentre outras. Mas especificamente, neste trabalho, o foco será em seu 
emprego na formação e leitura de imagens digitais, tão presentes no 
cotidiano do educando, em selfies, edição e resolução de fotos, tanto 
para arquivo como para publicação em redes sociais, muitas vezes nem 
levada em consideração quando se fala em aplicação de uma matriz.

Este trabalho visa a abordar e apresentar o conceito de matrizes de 
forma diferenciada.  Com ele o objetivo é trazer o conteúdo envolvendo 
matrizes a partir de uma de suas aplicações: a formação de imagens. 
Dentro desse contexto, relacionar as matrizes com transformações li-
neares e mostrar como as operações aplicadas às matrizes influenciam 
e modificam uma imagem, rotacionando, transladando, interferindo 
em seu brilho, cor, tamanho, além de ampliação e redução. Para isso, 
foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito de publicações en-
volvendo o tema e, a partir desta, chegou-se a sugestões de atividades, 
sites, programas já existentes e/ou inovadores para o ensino de matri-
zes no Ensino Médio, visto que o objetivo do Programa de Mestrado 
PROFMAT é profissionalizar e aperfeiçoar docentes da Educação 
Básica, desenvolvendo e dando condições para o enriquecimento e 
aprimoramento do seu trabalho em sala de aula, contribuindo para a 
elaboração e abordagem desse conteúdo no Ensino Médio, despertan-
do o interesse no aluno para a investigação, pesquisa e descoberta da 
Matemática no seu cotidiano, bem como algumas de suas aplicações.

1 Matrizes, Matemática e imagens

As matrizes, num contexto geral, são apresentadas nos livros 
didáticos a partir do conceito inicial que envolve sua representação 
genérica, tipos de matrizes, operações básicas como adição entre ma-
trizes, multiplicação de uma matriz por um escalar, multiplicação de 
matrizes e transposição de matrizes. No ensino superior, são tratadas 
as transformações lineares como reflexões em torno do eixo x, eixo y, 
retas ou origem, suas dilatações e contrações, cisalhamentos e rota-
ções. Todos esses conceitos estão presentes na formação e edição de 
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imagens e seu conhecimento pode auxiliar o docente na preparação de 
atividades que despertem a curiosidade do discente para a descoberta 
de como ocorre esse fenômeno, não necessariamente explicando a 
parte conceitual de transformações lineares e toda a sua complexidade, 
mas entendendo a importância da possibilidade desses cálculos e sua 
presença quando se fala de formação e edição de imagens.

1.1 Imagem e Matemática

Conceituar a formação da imagem no que diz respeito a sua ligação 
com conceitos de luz e cor, além de conhecer o que é uma imagem 
digital são fatores necessários para se fazer a ligação desses conceitos 
com as matrizes e a partir dessa ligação compreender e/ou aprimorar 
conhecimentos do cotidiano como resolução de uma imagem, rotação, 
cores e outros que podem ser vistos no decorrer desse trabalho.

1.1.1 Imagem, luz e cor

Para compreensão da imagem digital é necessário entender o 
conceito em que se baseia o processamento digital de imagens. Uma 
das formas mais fáceis de desenvolver uma compreensão básica da 
extensão das aplicações desse processo de imagens é categorizar as 
imagens de acordo com a sua fonte (por exemplo: visual, raios X e 
assim por diante). A principal fonte de energia para imagens utilizada 
atualmente é o espectro eletromagnético de energia. Imagens basea-
das na radiação do espectro eletromagnético são as mais familiares, 
especialmente as imagens nas bandas visuais e de raios X do espectro. 
Ondas eletromagnéticas podem ser interpretadas como ondas senoi-
dais, de vários comprimentos, que se propagam, ou também podem ser 
vistas como um fluxo de partícula sem massa, cada uma se deslocando 
em um padrão ondulatório e se movendo na velocidade da luz. Cada 
partícula em massa contém uma certa quantidade de energia, deno-
minada fóton. Se bandas espectrais forem agrupadas de acordo com 
a energia do fóton, obtém-se o espectro eletromagnético. Variando de 
raios gama (mais alta energia) em um extremo a ondas de rádio (mais 
baixa energia) no outro.

A luz é um tipo particular de radiação eletromagnética que pode 
ser percebida pelo olho humano. O espectro visível cobre uma faixa 
que vai de 0,43µm (violeta) até 0,79µm (vermelho). Por conveniência, 
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o espectro visível é dividido em seis grandes regiões. Nenhuma região 
termina bruscamente, mas cada faixa se mistura gradativamente à 
próxima.

A cor é a sensação produzida pela presença de luz no ambiente. 
Por sua vez, a luz corresponde à porção visível do espectro eletromag-
nético. O espectro visível inclui as cores violeta, azul, verde, amarelo, 
laranja e vermelho. A luz branca (acromática) aparece como uma ener-
gia basicamente uniforme para cada comprimento de onda, enquanto 
a luz colorida apresenta picos de energia em determinadas regiões de 
comprimento de onda, caracterizando uma concentração de energia 
em bandas, produzindo os matizes e a pureza das cores.

Figura 1 – Espectro eletromagnético visível
Fonte: Construção dos autores

Ao falarmos de cores, temos duas linhas de pensamento distintas: 
a cor-luz e a cor-pigmento. Falar de cor sem falar de luz é impossível, 
mesmo se tratando da cor-pigmento, pois ela, a luz, é imprescindível 
na percepção da cor, seja ela cor-luz ou cor-pigmento. No caso da cor-
-luz esta é a própria cor e no caso da cor-pigmento, é a cor refletida 
pelo material, fazendo com que o olho humano perceba esse estímulo 
como cor.

Os dois extremos da classificação das cores são: o branco, ausência 
total de cor, ou seja, luz pura; e o preto, ausência total de luz, o que faz 
com que não se reflita nenhuma cor. Essas duas “cores”, portanto, não 
são exatamente cores, mas características de luz, que será convencio-
nalmente chamada de cor.

1.2 Reprodução de cores

Para a reprodução das cores existem vários sistemas ou espaços, 
dentre eles alguns fazem uso do processo aditivo. Muito comum, um 
sistema que utiliza esse processo é o chamado de sistema RGB. De 
acordo com Paula Filho (2011), o sistema RGB utiliza-se das formas 
primárias de luz nas cores vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue). 
A soma dessas três cores resulta na cor branca e a origem das cores 
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está na cor preta. Como exemplo desse processo tem-se os sistemas de 
luz emitida, como é o caso dos monitores de TV e computador, data 
shows, scanners, câmeras digitais entre outros.

Figura 2 – Sistema RGB
Fonte: Wikipédia (2020a)

Uma cor no modelo de cores RGB pode ser descrita pela indicação 
da quantidade de vermelho, verde e azul que contém. Cada um pode 
variar entre o mínimo (completamente escuro) e máximo (completa-
mente intenso). Quando todas as cores estão no mínimo, o resultado 
é preto. Se todas estão no máximo, o resultado é branco.

Uma das representações mais usuais para as cores é a utilização 
da escala de 0 a 255, bastante encontrada na computação pela conve-
niência de se armazenar cada valor de cor em 1 byte (8 bits). Assim, o 
vermelho completamente intenso quando representado por 255, 0, 0.

Assim também usando o sistema binário é possível representar o 
sistema de cores pelo sistema RGB semelhante ao uso do 255, usa-se o 
número 1, e para zero o seu próprio valor. Para cada oito cores, 8 bits.

Outra escala adaptada no sistema RGB é o tipo numérico real. 
Utiliza uma escala em valores decimais para definir tons da cor, com 
valor mínimo 0 e valor máximo 1. São eles utilizados da seguinte for-
ma RGB (0.554, 1, 0.200) o que gera a cor verde-limão, por exemplo. 
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Tabela 1 – Escala numérico real do RGB

R G B Valor Binário Cor

0 0 0 0 Preto

0 0 1 1 Azul

0 1 0 2 Verde

0 1 1 3 Turquesa

1 0 0 4 Vermelho

1 0 1 5 Magenta

1 1 0 6 Amarelo

1 1 1 7 Branco

Fonte: Construção dos autores

Outro sistema que aparece na formação das cores é o sistema CMY.

Figura 3 – Sistema CMY
Fonte: Wikipédia (2020b)

De forma complementar ao sistema RGB, este sistema baseia-se 
no processo subtrativo de cores. Nesse sistema aparecem as cores 
turquesa (Cyan), magenta (Magenta) e amarelo (Yellow). Utilizado por 
exemplo, na impressão a cores em papel branco, nesse caso nomeado 
pela sigla CMYK, pois o preto (Black) aparece na impressão. O espaço 
CMY pode ser construído da mesma forma que é construído o espaço 
RGB, porém as coordenadas do espaço CMY são as cores primárias 
subtrativas. 
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Tabela 2 – Escala numérico real do RGB

R G B Valor Binário Cor

0 0 0 0 Branco

0 0 1 1 Amarelo

0 1 0 2 Magenta

0 1 1 3 Vermelho

1 0 0 4 Turquesa

1 0 1 5 Verde

1 1 0 6 Azul

1 1 1 7 Preto

Fonte: Construção dos autores

Para Marques Filho e Vieira Neto (1999), a transformação entre o 
sistema CMY e o sistema RGB é dada por:

 ou 
(1)

Para exemplificar, se uma determinada cor é representada no 
sistema RGB por (0.212, 0.565, 0,354), seus valores no CMY são obtidos 
da seguinte maneira:

(2)

Resolvendo a operação matricial, obtém-se (0.788, 0.435, 0.6460) 
que é o complementar da cor citada no CMY.

Essa relação entre as cores nos dois sistemas pode ser representada 
por um cubo, o cubo das cores.
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Figura 4 – Cubo de cores RGB
Fonte: Valente (2012)

Figura 5 – Cubo de cores CMY
Fonte: Francisco (2013)

Note que a posição das cores no cubo de cores RGB e no cubo CMY 
são complementares, ou seja, estão invertidas. Também é importan-
te observar que a variação entre branco e preto (diagonal do cubo) 
representa as escalas ou tons de cinza. Então representando em um 
único cubo de cores os sistemas RGB e CMY, tem-se:
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Figura 6 – Cubo de cores
Fonte: Marques Filho e Vieira Neto (1999)

1.3 Imagem digital

Imagens digitais são representações de imagens que são armaze-
nadas em um computador. A coisa mais importante a entender sobre 
imagens digitais é que não se pode vê-las e elas não têm qualquer 
tamanho físico até serem exibidas em uma tela de computador ou 
impressas em papel. Até esse ponto, elas são apenas um grupo de 
números no disco rígido do computador que descrevem os elemen-
tos individuais de uma imagem e como eles são organizados. Estes 
elementos são denominados pixels (abreviatura de Picture Elements) 
e estão dispostos em forma de uma grade com a informação de cada 
pixel, que contém sobre a sua cor ou intensidade.

Uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz, 
onde cada elemento localizado numa linha e coluna refere-se a um 
ponto da imagem, identificando nesse ponto o nível de cinza correspon-
dente. A imagem matricial, ou imagem raster, é mais conhecida como 
bitmap ou mapa de bits (BMP). A primeira imagem digital foi feita por 
Russell Kirsch, em 1957, no NBS, agora conhecido como National Intitute  
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of Standards and Technology (NIST). Esse pioneiro da computação 
perguntou-se o que aconteceria se os computadores pudessem olhar 
para as imagens. Então ele construiu um scanner tubular e digitalizou 
uma foto 3x 4 do filho seu Waden, de 3 meses. Essa imagem digital 
tinha 176 pixels em um quadrado de 5cm.

Figura 7 – Primeira imagem digital, produzida por Kirsch, em 1957
Fonte: Wikipédia (2020c)

As imagens são consideradas como sinais contínuos. Portanto, na 
sua aquisição essas imagens são discretizadas, ou seja, dividir uma 
unidade contínua em individual, representando-a numa estrutura 
de dados para serem processadas por computadores. Um exemplo de 
estrutura de dados usada para o processamento de imagens são as 
matrizes. A função imagem f (x, y) pode ser estruturada numa matriz 
de M linhas e N colunas, formando a amostragem da imagem.

Supondo que a função f (x, y) esteja definida em um retângulo R, 
discretizado M x N retângulos (conhecidos como pixels), uma imagem 
digital é então representada por uma matriz, em que os valores aij 
representam a cor definida, por f (x, y), do pixel ij.

(3)

Muitos dispositivos de visualização de imagem varrem uma ima-
gem começando do canto superior esquerdo e se movendo para a 
direita uma linha por vez. Um exemplo disso, são as antigas TVs de 
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tubo, que faziam uma leitura horizontal de cima para baixo. Além 
disso o primeiro elemento de uma matriz está localizado no canto 
superior esquerdo. Unindo-se esses dois fatores, a origem de uma 
imagem digital se localiza na parte superior esquerda, com o eixo x 
positivo se estendendo para baixo e o eixo y positivo se estendendo 
para a direita, tornando essa representação mais apropriada. A função   
f (x, y) é representada nessa adaptação do sistema de coordenadas em 
que a origem se localiza no canto superior esquerdo.

Figura 8 – Eixos coordenados adaptados à representação matricial
Fonte: Marques Filho e Vieira Neto (1999)

No processo de digitalização de imagem, segundo Gonzalez e Woods 
(2010), a única restrição em relação aos valores de M e N (números) é que 
eles sejam inteiros positivos, mas por outro lado os valores de L (níveis de  
intensidade), devido a algumas considerações de hardware no processo 
de armazenamento e quantização, costumam ser potências de 2:

    L = 2k                                          (4)

O número de bits necessários para o armazenamento de uma 
imagem digitalizada é

        b = M  N  k                                         (5)

Uma imagem com 256 valores discretos possíveis de intensidade 
(imagem de 8 bits) com M = 1024 e N = 1024 (tamanho), necessita de 
8.388.608 bits para seus armazenamentos.
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1.4 Composição de imagens

Imagens digitais são as imagens que aparecem na tela do seu com-
putador ou em sua televisão. As imagens digitais são formadas por um 
conjunto de pontos em diferentes tons. Podem ser reapresentadas por 
matrizes com M × N pontos. As imagens digitais que aparecem em uma 
tomografia, por exemplo, são compostas por matrizes com 256 × 256  
pontos. Em alguns aparelhos mais modernos essa mesma imagem 
pode ser representada por matrizes com 1024 × 1024 pontos, o que 
caracteriza maior precisão e definição da imagem.

A imagem digital é composta pelos computadores de maneira seme-
lhante a composição de dados armazenados. Os computadores utilizam 
uma linguagem binária para essa composição. Binária porque toda e 
qualquer informação é armazenada com a utilização de dois valores: 
0 ou 1, por esse motivo recebe o nome de bit (Binary Digit). Então, 1 bit 
num armazenamento de uma imagem em escala de cinza, pode assu-
mir 2 tons (1 ou 0) que, de acordo com o sistema adotado, corresponde 
ao branco e preto. Caso tenhamos 2 bits, teremos uma combinação de 
4 tons diferentes, ou seja, 4 formas diferentes de combinar o 1 e o 0, 
que variam do tom mais claro ao tom mais escuro. Observe a tabela 3:

Tabela 3 – Distribuição e quantidade de tons  
de acordo com a quantidade de bits

1 bit 1 ou 0 2 tons

2 bits 00 ou 01 ou 10 ou 11 4 tons

3 bits 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110 ou 111 8 tons

Fonte: Construção dos autores

Percebe-se que para cada quantidade de bit temos como resultado 
2n tons, onde n é a quantidade de bits utilizados na composição, 8 bits 
correspondem a 1 byte.

Mais tons na composição da imagem significa que a imagem está 
próxima de sua representação real. Para o armazenamento de ima-
gens em tons de cinza, 256 tons são necessários para a composição da 
maioria das imagens. Essa quantidade de tons de cinza é suficiente na 
maioria das representações e imagem. No entanto, em alguns casos, 
quando existe a necessidade de reproduzir uma imagem mais detalha-
da e evitar os erros de arredondamento nos cálculos numéricos, como 
por exemplo em imagens médicas, é necessária uma maior precisão.
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Uma imagem digital também é representada por pixels. Pixel ou 
pel é o menor ponto em que é representada uma imagem. Do inglês 
Picture Element (elemento da figura), o pixel não tem uma dimensão 
ou comprimento predefinido, pois depende do tamanho do campo de 
visão e da matriz de imagem. Quanto maior for a quantidade de pixels 
em uma imagem, maior será a sua resolução, melhor será a qualidade. 
O número total de pixels de uma imagem é obtido pelo produto da 
quantidade de pixels que existem na vertical pela quantidade de pixels 
que existem na horizontal da matriz que representa essa imagem. Esse 
número total é chamado de tamanho da matriz.

É necessário que se deixe claro que essas matrizes estão 
representadas num computador. Se for analisada só a relação tamanho 
de matrizes e qualidade de imagens, pode-se concluir que é melhor 
a composição de matrizes maiores para obter imagens com melhor 
qualidade. Mas matrizes maiores possuem mais pontos, portanto os 
pixels possuem menor área, gerando mais detalhes. Essa situação cria 
uma necessidade maior do esforço computacional envolvido nessa 
composição, porque precisa de mais espaço no disco rígido, o que 
pode atrapalhar o processo.

1.5 Tipos de imagens

1.5.1 Imagens binárias ou booleanas

Uma imagem binária pode ser formada por matrizes compostas 
de números 1 e 0. Estes números especificam os tons do pixel (branco 
ou preto).

Figura 9 – Imagem e representação binária através de matriz

Fonte: Construção dos autores
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Na primeira parte da imagem foi representada uma imagem biná-
ria da letra P, aquela que aparece na tela. Na segunda parte da imagem, 
uma matriz 11 × 9 correspondente, está é a memória da imagem no 
disco rígido.

1.5.2 Imagens em tons de cinza

Também representadas por matrizes, cada elemento está asso-
ciado à intensidade do pixel correspondente. São imagens em que a 
variação da tonalidade de cinza está entre o preto e o branco. Na sua 
grande maioria, os arquivos digitais usam 256(28) números inteiros, 
que equivalem aos 256 tons de cinza, que vão do número 0 (preto) ao 
255 (branco). Essa quantidade de tons de cinza é suficiente na maioria 
das representações de imagem. No entanto, em alguns casos, quando 
existe a necessidade de reproduzir uma imagem com mais detalhes e 
evitar os erros de arredondamento nos cálculos numéricos, como nas 
imagens médicas, se faz necessário o uso mais tons de cinza.

O número dos níveis de cinza é dado por:

    G = 2b                                      (6)

Onde G é o número dos níveis de cinza e b é a quantidade de bit/pixel,  
no caso descrito acima, 256 níveis de cinza correspondem a 8 bits por 
pixel.

Figura 10 – Imagem em tons de cinza
Fonte: Chapada MT (c. 2010-2020), com intervenção dos autores
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1.5.3 Imagens coloridas

Em imagens coloridas, necessita-se das três cores-luz primárias 
que são o vermelho (Red em inglês), verde (Green em inglês) e azul 
(Blue em inglês), esse sistema de cores é chamado de sistema RGB. No 
sistema RGB cada cor é representada por uma tripla ordenada (R, G, B)  
de números inteiros, com 0  R  255, 0  G  255, 0  B  255. Sendo 
assim, é possível associar cada cor do sistema RGB com pontos com 
coordenadas inteiras de um cubo de aresta 255. Essas três cores es-
tão relacionadas, cada uma, a uma matriz. A combinação dessas três 
matrizes determina uma totalidade de 2563 ou (28)3 = 224 = 16777216 
cores diferentes. 

Figura 11 – Imagem colorida em RGB
Fonte: Chapada MT (c. 2010-2020), com intervenção dos autores

Na imagem acima tem-se a mesma representação da figura 10, mas 
agora utilizando o sistema RGB.

1.6 Captura de imagens digitais

As imagens digitais podem ser obtidas através de: scanners (de 
mesa, de tambor, de mão, leitor de código de barras etc.), digitali-
zadores de sinal de vídeo, que se diferenciam pelo padrão de vídeo 
utilizado (NTSC, PAL-M, entre outros) e, por fim, câmeras digitais, que 
serão analisadas particularmente a partir deste ponto.

Villegas (2009) afirma que numa câmera tradicional é utilizado o 
filme fotográfico para o armazenamento da luz captada pela objetiva.  
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Na câmera digital, o filme é substituído por sensores CCD. Esses 
sensores, também chamados de fotodiodos, são responsáveis por 
armazenar a ínfima parte da imagem capturada pela objetiva. Cada 
minúscula parte da imagem emite luz, essa luz, quando em contato 
com o fotodiodo, gera eletricidade, que é armazenada na memória da 
câmera numa matriz. Cada parte dessa matriz tem o endereço e o nome 
(valores numéricos) de cada raio de luz emitido pela imagem quando 
capturada pela objetiva da câmera. Essa matriz de valores numéricos 
é armazenada em tons de cinza (monocromática). Com uma matriz 
de 50x50 fotodiodos, teoricamente, seria possível criar uma imagem 
como a mostrada abaixo, pixelizada, acromática, mas reconhecível:

Figura 12 – Imagem da câmera fotodiodo tons de cinza
Fonte: Villegas (2009)

No caso das imagens coloridas, esse recurso não se aplica, porque 
os sensores só leem apenas valores de luminosidade que não tem 
relação com cor. Em meados dos anos 1980, os engenheiros da Kodak 
criaram uma forma de contornar esse fator, criaram o arranjo ou 
padrão Bayer, que consiste num filtro de cores, organizado da forma 
abaixo. Percebe-se que há muito mais cor verde do que vermelha e 
azul, exatamente o dobro destas. Isso se deve ao fator de os olhos serem 
mais sensíveis à cor verde.
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Figura 13 – Representação gráfica de um arranjo Bayer

Fonte: Villegas (2009)

Existem ainda sensores em preto e branco, que ainda não podem 
ser chamados de cor. Mas sim, valores de luminosidade ligados ao 
colorido da cena. São três grupos de pixels juntos que devem ser se-
parados em três canais de cor e montar a imagem colorida. Para isso 
é necessário um software responsável pelo processo de interpolação. 
Veja abaixo como ficaria a imagem do gatinho captada por cada um 
dos canais (vermelho, azul ou verde). Os pontos pretos são aqueles 
lugares no sensor que não receberam a luz referente ao canal. Por 
exemplo: diferente de vermelho no canal vermelho. Abaixo está a 
composição da imagem colorida, resultado da junção dos três canais.

Figura 14 – Imagem de cada canal de cor e imagem resultante  
da junção dos três canais

Fonte: Villegas (2009)
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Percebe-se que a imagem conjugada pela junção dos três canais 
está mais reconhecível do que a imagem formada só por tons de cinza. 
Mas mesmo assim apresenta vários pontos pretos, pelo fato de esses 
pontos poderem receber apenas 1 da informação referente as cores. 
Para resolver esse problema é que se faz uso do software responsável 
por interpolar os canais. Ele “adivinha” de acordo com as cores próxi-
mas, qual deve ser a cor referente ao ponto de ausência de cor (preto). 
Após a execução desse software a imagem fica assim:

Figura 15 – Imagem com o canal colorido após interpolação
Fonte: Villegas (2009)

Lembrando que esse processo está sendo explicado com base em  
uma matriz 50×50, em uma situação real, tem-se matrizes muito maio-
res, com muito mais pixels. Além de interpolar o software deve tam-
bém administrar outros tipificadores de cor como: balanço de branco,  
interpretação colorimétrica, correção de gama, redução de ruído e 
aplicação de nitidez, saturação e contraste.

2 Matrizes e uma aplicação em sala de aula

Apresentar o conceito de matrizes na Educação Básica é um 
problema constante. Livros didáticos apresentam poucos exemplos e 
muitas vezes estes se apresentam aos alunos como exemplos pouco 
atrativos. Para que o assunto seja melhor introduzido no Ensino Bá-
sico, algumas ideias lúdicas e interessantes aplicações podem auxiliar 
o processo de ensino-aprendizagem envolvendo o conteúdo matrizes.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) apresentou no II Coló-
quio de Matemática da Região Centro-Oeste, realizado em 2011 em 
Cuiabá,MT, algumas propostas de aplicação de conteúdos matemáticos 
associados a tecnologia de informação. Tal apresentação se comple-
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menta com um site, desenvolvido pela universidade, especificamente 
onde se apresentavam softwares associados a apresentação de matrizes 
(http://www.cdme.im-uff.mat.br/matrix/matrix-html/matrix-br.html). 
Para introduzir o conceito, o software associa matrizes à representação 
de imagens binárias, citando as imagens vistas na Internet ou obtidas 
a partir de uma câmera digital.

Figura 16 – Imagem binária da personagem Gato Félix
Fonte: Bortolossi (2009)

Para mostrar o que as operações aplicadas à matriz binária da 
imagem causam na imagem original, utiliza o conceito de matriz 
transposta em um de seus desafios:

Figura 17 – Desafio envolvendo matriz binária transposta
Fonte: Bortolossi (2009)

Abordando imagens em tons de cinza, cita a escala de 0 (preto) a 
255 (branco) para indicar na matriz os vários tons de cinza. Lembran-
do que esse conceito é utilizado quando não há necessidade de muita 
precisão na imagem. Se necessária maior precisão, é preciso aumentar 
a escala de tons de cinza. Também demonstra a aplicação de funções 
na alteração nas matrizes de cores.
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Figura 18 – Atividade envolvendo mudança no tom de cinza por pixel
Fonte: Bortolossi (2009)

Para imagens coloridas, a utilização de três matrizes é necessária 
(sistema RGB), cada matriz representa uma cor vermelho (Red), verde 
(Green) e azul (Blue). A tripla ordenada (0,0,0) representa o preto e a 
tripla ordenada (255, 255, 255) representa o branco. Dentro dessa es-
cala, cada ordenada representa quanto de cada cor existe no ponto em 
questão. O software permite que se altere a quantidade de cada valor 
de azul, verde ou vermelho, mudando a tonalidade total da imagem. 
Veja um exemplo:

Figura 18 – Variação de quantidade de cor
Fonte: Bortolossi (2009)

Outro software que existe nesse site é aquele que relaciona o siste-
ma de cores RGB e o cubo de cores. Cada cor do sistema é um vértice 
não adjacente do cubo. O vértice entre os citados corresponde a cor 
preta. A diagonal leva ao outro vértice, união das três cores, ou seja, 
o branco. O software permite, por botões deslizantes, alterar a cor 
que aparece pela variação de cada coordenada da tripla ordenada 
(R, G, B). Os softwares do site destinados a relação entre matrizes e 
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imagens também incluem a adição entre matrizes e a multiplicação 
de uma matriz por um escalar. Conceitos muitas vezes aplicados no 
Ensino Médio com o intuito de pura e simplesmente somar valores 
numéricos, podem também ser enriquecidos com a possibilidade de 
que a soma de matrizes pode fazer a transição de uma imagem para 
outra. Veja abaixo um exemplo de transição entre imagens a partir da 
soma e multiplicação por escalar:

Figura 19 – Variação da imagem a partir das operações realizadas  
com suas matrizes de cor

Fonte: Bortolossi (2009)

A maioria desses softwares foi produzida pelo Prof.º Dr. Humberto 
José Bortolossi. Após a análise desses exemplos é possível se ter uma 
ideia da aplicação do conceito de matrizes e suas operações para a 
obtenção e manipulação de imagens digitais, mostrando que é possível 
demonstrar aplicabilidade desse conteúdo a situações que estão ao 
alcance da compreensão dos educandos.
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Considerações finais

O PROFMAT, Mestrado Profissionalizante em Matemática, visa 
a ampliar o conhecimento de professores da Educação Básica, para 
que estes tenham melhor embasamento para ministrar suas aulas.  
A Matemática é uma ciência encantadora, não só pelos seus infinitos 
segredos, mas pelo seu poder de fascinação. Ensinar Matemática 
requer conhecimento, mas acima de tudo requer paixão. Alunos das 
escolas de Educação Básica podem e devem aprender Matemática das 
mais diversas maneiras, caminhos ou formas.

É papel do professor criar essas oportunidades diferentes de 
aprendizagem. Seja ampliando sua relação com a tecnologia, seja 
apresentando aplicações cotidianas de conceitos matemáticos. Ao pas-
so que este educando entende o significado que a Matemática tem em 
sua vida, aumenta o interesse por aprender mais, entender mais. Pode-
-se, nesse processo, além de conseguir melhores resultados no que diz 
respeito ao ensino-aprendizagem, propiciar um ambiente onde os edu-
candos estejam interessados em pesquisar e ampliar os conhecimentos  
adquiridos não só na Educação bBásica, mas pela vida toda.

Um dos pontos de partida para esse avanço e melhoria na edu-
cação é a questão que envolve a falta de aplicação no cotidiano de 
conteúdos vistos em ambiente escolar e a forma como esses conteúdos 
possam se tornar mais atrativos. No Ensino Médio, essa situação se 
agrava, pois não é fácil atrair a atenção e o interesse de adolescentes 
e adultos, cada dia mais inseridos num ambiente digital e conectados 
à Internet, para o aprendizado da matemática apresentada da forma 
que está na maioria das escolas. Um caminho que pode desempenhar 
um papel transformador e/ou enriquecedor da prática docente atual 
é proporcionar conteúdos mais interessantes, práticos e próximos da 
realidade do educando. Uma sugestão seria que o educando soubesse 
mais sobre as aplicações, pois o que se compreende se aprende melhor 
e com mais facilidade.

O objetivo desse trabalho foi reunir informações que pudessem ser-
vir como fonte de consulta e ampliação do conhecimento sobre matrizes 
e sua aplicação na formação e manipulação de imagens. Não que essa 
seja a única aplicação de Teoria de Matrizes, mas uma das que são pró-
ximas à realidade que vem se construindo. A tecnologia se desenvolve  
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a cada dia, as pessoas sentem necessidade de ampliar conhecimentos 
adquiridos e/ou construir novos, muitas vezes, conhecimentos que 
os alunos das escolas julgam estar fora do ambiente escolar, que 
não tem nenhuma relação com o que aprendem numa aula. Mostrar 
essa ligação se torna necessário para que estes tenham ampliado seu 
interesse por conhecer mais, compreender mais. Sendo essa uma 
de várias aplicações de matrizes, pode-se abordar o conteúdo sobre 
matrizes no Ensino Médio de forma diferenciada, além de abranger 
conceitos que tratem da interdisciplinaridade com Física, Geografia, 
Artes, entre outras, o conceito de matrizes pode ser integrado com o 
ensino de funções, potenciação e geometria analítica, tornando sim-
ples e atrativo o que muitas vezes é vazio e sem aplicação nenhuma.
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CAPÍTULO 5

Equações diofantinas lineares

Giseli Duardo Maciano Campos10 
Martinho da Costa Araújo11

Introdução

Dentre as atribuições de um professor, está a de explorar o ensino 
de Matemática em situações cotidianas, que incentivem o estudante a 
desenvolver seu pensamento, com problemas que permitam ao mesmo 
elaborar uma forma particular de pensar. Encontrar uma solução e 
compará-la com soluções já existentes é uma delas. 

Este trabalho apresentará um método para encontrar soluções 
de equações, chamadas de equações diofantinas lineares, que foram 
estudadas por Diofanto e em sua homenagem receberam o nome de 
equações diofantinas, conforme citam Hefez (2011) e Wikipédia (2019).

Pesquisando algumas fontes, como Biografia e Curiosidade (2016), 
Diofanto foi um matemático e filósofo grego, teve uma influência maior 
sobre a teoria moderna dos números do que qualquer outro algebrista 
grego não geométrico. Um inovador com notações, o primeiro a usar 
símbolos na resolução de problemas algébricos. Criador de um méto-
do para encontrar soluções para determinadas equações algébricas.

Os detalhes da vida deste matemático grego são completamente 
desconhecidos havendo-se conservado suas obras que, transmitidas 
pelos eruditos árabes, chegaram à Europa graças a suas traduções 
para o latim, no século XVI.

Sabe-se que viveu na “Idade de Prata” (250-350 a.C.) da Universida-
de de Alexandria, que foi o centro da atividade matemática. Alexandria 
era um centro muito cosmopolita, e a Matemática que se originou dali 
não era toda de mesmo tipo, conforme consta em Boyer (2003).

A principal obra de Diofanto foi um grande tratado chamado 
Arithmetica (250- 275 a.C.), uma publicação em 13 livros, dos quais 

10 Mestre em Matemática pela UFMT. giselimacianoc@gmail.com

11 Doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp. martinhoufmt@gmail.com
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sete desapareceram, sem dúvida a maior obra da Antiguidade sobre 
o tema. Um clássico da ciência alexandrina sobre teoria dos números, 
caracterizado pelo alto grau de habilidade matemática e de engenhosi-
dade, desvinculado da matemática grega convencional e voltada para 
a resolução exata de equações indeterminadas.

Arithmetica é considerado o primeiro manual de álgebra que usa 
símbolos para indicar incógnitas e potências, e resolve as equações 
indeterminadas, hoje denominadas equações diofantinas. Também são 
de sua autoria os livros: Números poligonais, Porismos e Moriástica,  
um trabalho sobre frações, introduzindo assim o emprego dos núme-
ros fracionários.

Diofanto viveu e morreu em Alexandria e a história conservou 
poucos dados biográficos dele. Um pouco do que se conhece a seu 
respeito encontra-se num epigrama que figura no seu túmulo e que 
está escrito sob a forma de um enigma matemático, conforme Soma-
temática (c. 1998-2020):

Caminhante!
Aqui jazem os restos de Diofante. Os números podem 
mostrar, oh maravilha, a duração da sua vida, cuja sexta 
parte constou da encantadora infância. Tinha passado 
mais uma duodécima parte da sua vida quando lhe apa-
receu a barba. A partir daí, a sétima parte da sua exis-
tência passou-a num matrimônio sem filho. Passou um 
quinquênio mais quando o fez feliz o nascimento do seu 
primogênito. Este entregou o seu corpo e a sua encan-
tadora existência à terra, tendo vivido metade do que 
seu pai viveu. Quanto a Diofante desceu à sepultura com 
profunda mágoa, tendo sobrevivido apenas quatro anos 
a seu filho. Diz-me, caminhante, quantos anos viveu Dio-
fante até que a morte lhe chegou. 

Segundo esse enigma, considerando os anos vividos por Diofanto 
como D, tem-se: 

 D 
6  +  D 

12 +  D 
7  + 5 +  D 

2  + 4 = D

que resulta em D = 84. Disso concluí-se que Diofanto viveu 84 anos.

Uma interessante aplicação do conceito de máximo divisor comum 
(mdc) e do algoritmo da divisão é observado na resolução das equações 
diofantinas lineares.
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Apesar de o estudante do Ensino Fundamental trabalhar com ha-
bilidades que envolvem a definição e aplicação do mdc, muitos termi-
nam o Ensino Básico sem conhecer soluções de equações diofantinas  
lineares básicas.

Tendo analisado alguns livros de Matemática para o Ensino Básico, 
tais como, Dante (2012), Ribeiro (2010), Goulart (2008) e Paiva (2004), 
observou-se a deficiência de tal conteúdo, então propôs-se este traba-
lho, que mostra algumas aplicações dessas equações em problemas 
relacionados com o cotidiano. Pommer (2008) propõe o estudo das 
equações diofantinas lineares com duas variáveis. Neste trabalho, 
propõe-se, uma complementação, mostrando soluções de equações 
com mais variáveis, ou seja, como resolver, no conjunto dos números 
inteiros, as equações diofantinas lineares com mais de duas variáveis 
e intuitivamente, estende-se o conceito para n variáveis. 

Para cumprir com o objetivo supracitado, o desenvolvimento deste 
trabalho está organizado da seguinte forma:

No tópico que trata de “Algumas propriedades dos números in-
teiros”, apresentam-se algumas ferramentas básicas usadas para a 
resolução das equações diofantinas lineares.

No tópico sobre “Equações diofantinas lineares com mais de duas 
variáveis”, será mostrado como encontrar soluções de equações dio-
fantinas lineares com três e quatro variáveis.

No tópico sobre “Resolução de problemas”, aplicam-se os conhe-
cimentos e técnicas apresentadas nos capítulos anteriores, na inter-
pretação e resolução de problemas que envolvem números inteiros. 

1 Algumas propriedades dos números inteiros

Para compreender de forma clara o objeto de estudo deste trabalho, 
que são as equações diofantinas lineares e suas aplicações, é impor-
tante entender os pré-requisitos que serão apresentados a seguir, pois, 
para resolver qualquer tipo de equação, é fundamental ter habilidade 
na aplicação das técnicas de resolução.

Tendo analisado Lima et al. (2006), Santos (1998) e Muniz Neto 
(2012) e tomando como base tais bibliografias, seguem algumas pro-
priedades.
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1.1 Conjuntos numéricos: naturais e inteiros

Será considerado o conjunto dos números naturais como sendo,

v = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...}

ou seja, o conjunto dos números inteiros positivos incluindo o zero, e

v*
 
= v − {0} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...}

o conjunto dos números inteiros positivos.

Uma demonstração da construção dos números naturais encon-
tra-se em Hefez (2011).

Será considerado o conjunto dos números inteiros como sendo,

b = {0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ...}

ou seja, o conjunto formado pelos números naturais e os números 
inteiros negativos.

Considere-se também:

b*
 
=  {±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6,...},

que representa os números inteiros não nulos,

b + = {1, 2, 3, 4, 5, 6,...},

que representa os números inteiros positivos, e

b– = {..., – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1},

que representa os números inteiros negativos.

1.2 Máximo divisor comum

Definição 1: Chama-se divisor comum de dois inteiros a e b, todo inteiro 
d, tal que d|a e d|b.

Desta definição segue que para a, b, m e n inteiros com d|a e d|b, 
então d|am + bn.

Exemplo 1: Os números 1, 3, 5 e 15 são divisores comuns de 30 e 45.

A definição que se segue, segundo Hefez (2011), é a definição dada 
por Euclides nos Elementos e se constitui em um dos pilares da sua 
aritmética. 
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Definição 2: Sejam a e b inteiros não simultaneamente nulos. Chama-se 
máximo divisor comum de a e b o inteiro d > 0 que satisfaz as condições:

(i) d é um divisor comum de a e de b, e

(ii) d é divisível por todo divisor comum de a e b.

A condição (ii) acima pode ser reenunciada como se segue:

(ii’) Se c é um divisor comum de a e b, então c|d.

Portanto, se d é um mdc de a e b, e c é um divisor comum desses 
números, então c  d. Isto mostra que o máximo divisor comum de 
dois números é efetivamente o maior dentre todos os divisores comuns 
desses números.

Em particular, isso mostra que, se d e d’ são dois mdc de um mesmo 
par de números, então d  d' e d'  d, consequentemente, d = d'. Ou 
seja, o mdc de dois números, quando existe, é único.

O mdc de a e b, quando existe é denotado por (a, b), e como o mdc 
de a e b não depende da ordem em que a e b são tomados, segue que 
(a, b) = (b, a). Se d é máximo divisor comum entre a e b, então d também 
é máximo divisor comum entre a e – b, – a e b, e ainda, entre – a e – b.

Esta definição de mdc para inteiros a e b vale também para uma 
quantidade finita de inteiros a1, a2, a3, ... an, como por exemplo o mdc 
entre três números

 mdc(a1, a2, a3) = mdc(mdc(a1, a2),a3) = mdc(a1, mdc(a2 a3)).

1.3 Equação diofantina linear com duas variáveis

Esse tipo de equação, com duas variáveis, se apresenta como:  ax + by = c,  
com a, b, c ∈ b onde a e b são inteiros não nulos simultaneamente.

Para determinar uma solução da equação ax + by = c, deve-se pro-
curar inteiros x0 e y0, com x0 e y0 ∈ b, que façam com ax0 + by0 = c seja 
verdadeira.

Se (x0, y0) ∈ b × b é solução, vale a igualdade ax0 + by0 = c. Se d = mdc (a, b),  
então d|a e d|b logo d|(ax0 + by0), ou seja, d|c. Como d = mdc (a, b) então  
d = ax0 + by0, para um conveniente (x0, y0) ∈ b × b. Mas da hipótese que  
d|c segue que c = dt, para algum t ∈ b. Assim, c = dt = (ax0 + by0)t = ax0t + by0t,  
o que mostra que (x0t,  y0t) é solução da equação. Então, é possível 
formalizar estes resultados da seguinte forma.
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Proposição 1: Uma equação diofantina ax + by = c, em que a  0 ou  
b  0, admite solução se, e somente se, d = mdc (a, b) divide c.

Se (x0, y0) é uma solução particular da equação ax + by = c e (x', y') 
uma solução qualquer desta equação, então

ax' + by' = c = ax0 + by0 

Em qualquer caso d = mdc (a, b)|ax' + by' = ax0 + by0 = c, então  
d = mdc(a, b)|c.

Da equação anterior tem-se que

a(x' – x0 ) = b (y0 – y')

Suponha ainda que d = mdc(a, b)|c, então existem inteiros r tal que 
a = dr e s tal que b = ds, com mdc(r, s) = 1, assim,

r(x' – x0 ) = s (y0 – y')

Logo, r|s (y0 – y'), então r|(y0 – y') e portanto y0 – y' = rt para algum 
t ∈ b. Donde

y' = y0 – rt = y0 –  a 
d

 t

Observando agora que

r(x' – x0 ) = s (y0 – y') = srt

obtém-se

x' = x0 + st = x0 +  b 
d

 t

Então, para todo t ∈ b, o par (x0 +  b 
d

 t,  y0 –  a 
d

 t) é solução da equação 
dada.

Proposição 2: Seja (x0, y0) uma solução particular da equação diofantina  
ax + by = c, em que a  0 e b  0. Então qualquer solução dessa equação 
é dada pelo par de inteiros

S = {(x0 +  b 
d

 t,  y0 –  a 
d

 t) /t ∈ b}, onde d = mdc (a, b).

116 



Corolário: Se d = mdc (a, b) = 1 e (x0, y0) ∈ b × b é uma solução particular 
da equação diofantina linear ax + by = c, então todas as outras soluções 
desta equação são dadas por

S = {(x0 + bt, y0 – at) / t ∈ b}

Exemplo 2: Encontrar as soluções de 172x + 20y = 1000.

Solução: Dividindo os coeficientes da equação 172x + 20y = 1000 por 4, 
obtém-se a equação equivalente, 43x + 5y = 250. Como o mdc(43, 5) = 1, 
esta última equação possui solução, portanto a equação dada também.

Note que se (x0, y0) é solução de 43x + 5y = 1, então o par (250x0, 250y0 )  
é solução de 43x + 5y = 250. Então agora, basta encontrar uma solução 
de 43x + 5y = 1. Usando o algoritmo de Euclides para o cálculo de mdc 
tem-se,

8 1 1 2

43 2 3 2 1

3 2 1

logo,

3 = 43 – 5.8

2 = 5 – 3.1

1 = 3 – 2.1
daí,

1 = 3 – 2 .1 = 3 – (5 – 3 .1) = 3 . 2 – 5 = (43 – 5 . 8) . 2 – 5 = 43 . 2 – 5 . 17 = 43 . 2 + 5 . (– 17)

portanto, (x0, y0) = (2, – 17). Logo (250x0, 250y0) = (500, – 4250) é uma 
soluçãoparticular da equação dada.

Consequentemente sua solução geral é expressa da seguinte forma:

x = 500 + 5t e y = – 4250 – 43t,  com t ∈ b.

Exemplo 3: Encontrar as soluções de 5x –2y = 2.

Solução: Como o mdc(5, 2) = 1 a equação possui solução.

Já se sabe que, se (x0, y0) é solução de 5x – 2y = 1, então o par (2x0, 2y0) 
é solução de 5x – 2y = 2. Aplicando o algoritmo de Euclides para o cál-
culo do mdc vem:
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2 2

5 2 1

1

Disso vem, 1 = 5 – 2.2, portanto, (x0, y0) =  (1, 2). Logo (2x0, 2y0) = (2, 4) é 
uma solução particular da equação dada e sua solução geral é expressa 
da seguinte forma:

x = 2 – 2t  e  y = 4 – 5t, com t ∈ b

2 Equações diofantinas lineares  
com mais de duas variáveis

Neste tópico, tomando como base Hefez (2011) e Domingues (1991), 
será mostrado como encontrar uma solução particular e a solução 
geral de equações diofantinas lineares com mais de duas variáveis.

2.1 Equação diofantina linear com três variáveis

Considere-se agora a equação a1x + a2y + a3z = b, onde cada ai, com 
i = 1, 2, 3, sejam inteiros não nulos simultaneamente.

A mesma argumentação usada para provar a Proposição 1 garante 
que essa equação admite soluções se d = mdc(a1, a2, a3) divide b.

Como visto anteriormente, é possível calcular o mdc de uma quan-
tidade finita de números inteiros, então, primeiro é preciso analisar 
o mdc(a1, a2) = d1 e, a partir deste, o mdc(d1, a3) = d.

Se d1= mdc(a1, a2), então existem, k1, k2 ∈ b para os quais a1k1+a2k2= d1. E  
como d = mdc(d1, a3), então existem k, z0 ∈ b de maneira que d = d1k + a3 z0.  
Logo:

d = (a1k1+a2k2)k + a3 z0 = a1(k1k) + a2(k2k) + a3z0

Fazendo k1k = x0 e k2k = y0, tem-se que a1 x0 + a2 y0+ a3 z0= d.

Assim, se a1 x + a2 y + a3 z = b admite solução e como b = dq, para 
algum q ∈ b, então,

a1 (x0 q) + a2(y0 q) + a3(z0 q) = dq = b

o que mostra que (x0 q, y0 q, z0 q) é uma de suas soluções particulares.
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2.1.1 Solução geral da equação diofantina linear de três variáveis

Para encontrar a solução geral de uma equação diofantina linear 
de três variáveis, serão utilizados os seguintes passos:

(i) Por meio de uma substituição, reduzir a equação original a 
uma equação com duas variáveis e em seguida resolver essa 
equação.

(ii) A partir dessa solução, retornar na substituição feita inicial-
mente e na sequência resolver mais uma equação com duas 
variáveis. Obtendo assim a solução geral.

Considere a equação a1 x + a2 y + a3 z = b,  com  a1, a2 e a3 inteiros 
não nulos simultaneamente. 

Se a equação possui solução, então, d = mdc(a1, a2, a3)|b. Reduzindo 
essa equação para duas variáveis, considerando a1 x + a2 y = p, tem-se 
p + a3 z = b, que possui solução, pois mdc(1, a3) = 1 e 1|b, e tem como 
solução geral, 

S1 = {(p0 +      
 d1 
a3 t1, z0 –  1    

 d1

t1)/t1 ∈ b}
e como mdc(1, a3) = 1, segue que

S1 = {(p0 + a3 t1, z0 – t1)/t1 ∈ b}

Daí, a partir dessa solução geral encontrada, é necessário escolher 
um valor conveniente para t1 que satisfaça d2= mdc(a1, a2)|(p0 + a3 t1)  
e dar continuidade para encontrar a solução geral da equação  
a1x + a2  y = p = p0 + a3t1, e, a partir dessa, a solução geral da equação original.

Agora, basta analisar a equação gerada pela substituição feita, 

a1x + a2  y = p = p0 + a3t1 
que tem como solução geral,

S2 = {(x0 +      
 d2 
a2 t2, y0 –       

 d2 
a1 t2)/t2 ∈ b}

Logo, a solução geral da equação original é

S = {(x0 +      
 d2 
a2 t2, y0 –       

 d2 
a1 t2, z0 –  1    

 d1

 t1)/ t1 e t2 ∈ b}
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que é gerada a partir de um valor apropriado, atribuído ao parâmetro 
t1 no processo de descoberta dessa solução.

Com isso, pode-se afirmar que a cada t1 apropriado será gerado 
um novo conjunto solução.

Exemplo 4: Encontrar uma solução particular de 100x + 72y + 90z = 6.

Solução: Como o mdc(100, 72, 90) = 2 e 2|6, então, a equação possui 
solução.

Considere agora a equação dada na forma equivalente, 50x + 36y  + 45z = 3.  
Usando o algoritmo de Euclides para o cálculo do mdc(50, 36) tem-se:

1 2 1 1 3

50 36 14 8 6 2

14 8 6 2

então,

14 = 50 – 36.1

8 = 36 – 14.2

6 = 14 – 8.1

2 = 8 – 6.1 
daí, 

2 = 8 – 6.1 = 8 – (14 – 8.1) = 8.2 – 14 = (36 – 14.2).2 – 14 = 36.2 – 14.5 = 

36.2 – (50 – 36.1).5 = –50.5 + 36.7 = 50.(–5) + 36.7

Aplicando novamente o algoritmo de Euclides para o mdc(2, 45), vem:

22 2

45 2 1

1

então, 1 = 45 – 2.22 e como 2 = 50.(–5) + 36.7, segue que:

1 = 45 – [50 .(–5) + 36.7] .22

1 = 45.1 + 50.110 + 36.(–154)

1 = 50.110 + 36.(–154) + 45.1

Daí, o terno (110, –154, 1) é solução de 50x + 36y + 45z = 3, logo  
(3x0, 3y0, 3z0) = (330, – 462, 3) é uma solução particular da equação dada.
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Exemplo 5: Encontre a solução geral da equação 100x + 72y + 90z = 6.

Solução: Como foi visto no exemplo 4, a equação possui solução. Agora 
por partes, deve-se encontrar sua solução geral, considerando sua forma 
equivalente, 50x + 36y + 45z = 3.

Seja p = 50x + 36y, que gera a equação

    p + 45z = 3                                      (1)

que também possui solução, pois mdc(1, 45) = 1 e 1|3.

Então, é possível encontrar uma solução particular para a equação 
(1), fazendo:

1 = 1.(– 44) + 45.1

  3 = 1.(– 132) + 45.3

que nos leva à solução geral de (1):

S1 = {(−132 + 45t1, 3 − t1) / t1 ∈ b}

Para encontrar a solução geral da equação original deve-se agora 
encontrar a solução geral da equação

   36y  +  45z =   p = −132 + 45t1                        (2)

Para que essa equação possua solução o mdc(50, 36) = 2 deve divi-
dir –132 + 45t1. Tendo satisfeita a condição anterior, basta encontrar 
a solução geral. Como no exemplo 4 já foi calculado o mdc(50, 36) pelo 
algoritmo de Euclides, tem-se 2 = 50.(–5) + 36.7, logo, 

2 = 50.(–5) + 36.7

 ⎛
⎝
 –132 + 45  
   2        2

t1
⎛
⎝
 . 2 = 50.(–5). ⎛

⎝
–132 + 45  
   2        2

t1
⎛
⎝
 + 36.7. ⎛

⎝
–132 + 45  
   2        2

t1
⎛
⎝
 

–132 + 45t1 = 50. ⎛
⎝
 660 – 225    

2         2
t1

⎛
⎝
 + 36 . ⎛

⎝
–924 + 315  

   2        2
t1

⎛
⎝ 

desse modo, a solução geral de (2) é:

S2 =  ⎛⎝
 660 – 225  

2       2 t1 +
 36  
2  t2,

 –924+315
   2        2 t1 –

 50  
2  t2

⎛
⎝/ t1 e t2  9  b

Com isso, se conclui que a solução geral da equação diofantina linear 
de três variáveis é:

S =  ⎛⎝330 –  225 
2

t1+18t2, – 462 +  315 
2

t1 – 25t2,3 – t1
⎛
⎝/ t1 e  t2  9  b
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2. 2 Equação diofantina linear com quatro variáveis

Considere-se agora a equação a1x + a2 y + a3z + a4w = b, onde cada 
ai, com i = 1, 2, 3, 4, seja inteiro não nulo simultaneamente.

A mesma argumentação usada para provar a Proposição 1 garante 
que essa equação admite soluções se d = mdc(a1, a2, a3, a4) divide b.

De forma análoga ao que foi mostrado para equação diofantina 
linear de três variáveis, será feito para a de quatro variáveis. 

Se d1 = mdc(a1, a2), então existem k1, k2 9 b para os quais a1k1+ a2k2 = d1.  
E como d2 = mdc(d1, a3), então existem k3, k4 9 b, de maneira que  
d2 = d1 k3 + a3k4.

Além disso, d = mdc(d2,a4), então, existem k, w0 9 b para os quais 
d2k + a4 w0 = d.

Logo,

d = d2k + a4 w0  

d = d1k3 + a3k4 + a4w0 

d = d1(k3k) + a3(k4k) + a4w0

d = [a1k1 + a2k2] (k3k)+ a3(k4k) + a4w0

d = a1(k1k3k) + a2(k2k3k) + a3(k4k) + a4w0

Fazendo k1k3k = x0, k2k3k = y0 e k4k = z0, obtém-se:

a1x0 + a2 y0 + a3z0 + a4 w0 = d

Assim, se a1x0 + a2 y0 + a3z0 + a4 w0 = b admite solução e como b = dq, 
para algum q 9 b, então:

a1(x0 q) + a2(y0 q) + a3(z0 q) + a4(w0 q)= dq = b

o que mostra que (x0 q, y0 q, z0 q, w0 q) é uma de suas soluções particulares.

2.2.1 Solução geral da equação diofantina linear de quatro 
variáveis

Para encontrar a solução geral de uma equação diofantina linear de 
quatro variáveis, o procedimento será realizado de forma análoga ao 
utilizado para encontrar a solução geral de uma equação diofantina de 
três variáveis, no entanto, inserindo mais substituições de parâmetros.
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Seja a equação a1x + a2y + a3z + a4w = b, com a1, a2, a3, e a4 inteiros 
não nulos simultaneamente. 

Se a equação possui solução então d = mdc(a1, a2, a3, a4 )|b. Reduzindo  
essa equação para duas variáveis, considerando a1x + a2y + a3z = p',  
obtém-se p' + a4w = b, p'0  que possui solução, pois mdc(1,a4) = 1 e 1|b, 
e tem como solução geral,

S1 = {(p'0 +
 a  

  d1

t1,w0 –
 1  

  d1

 t1)/t1   b}
e como mdc(1, a4) = 1, segue que

S1 = {(p'0 + a4t1,w0 – t1)/t1   b}
Daí, a partir dessa solução geral encontrada, é necessário escolher 

um valor conveniente para t1, que satisfaça: d2= mdc(a1, a2, a3)|(p'0+ a4t1) 
e assim, dar continuidade para encontrar a solução geral da equação

a1x + a2y + a3z  = p' = p'0+ a4t1

 Para isso, será feita uma nova substituição, considerando a1x + a2y = p''.  
Analisando a equação gerada pela substituição feita, tem-se:

p'' + a3z = p'0+ a4t1

que assim como a anterior, possui solução, pois mdc(1,a3) = 1.  
E tem como solução geral,

S2 = {(p''0+
    
 d2 
a3 t2, z0 –

    
 d2 
1 t2)/t2   b}

e como mdc(1,a3) = 1, segue que

S2 = {(p''0 + a3t2, z0 – t2)/t2  b}
Agora basta encontrar a solução geral da equação a1x + a2y =  

p'' = p''0+ a3t2, escolhendo um valor conveniente para t2, que satisfaça  

d3= mdc(a1,a2)|(p''0+ a3t2).
Assim, a solução geral da equação a1x + a2y = p'' = p'' 0+ a3t2, é dada 

por:

S3 = {(x0 +     
d3 
a2 t3, y0 –     

d3

t3)/t3  b}

4

a1
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Então, a solução geral da equação original é:

S = {(x0 +
    
 d3 
a2 t3, y0 

_     
 d3 
a1 t2, z0  – t2, w0 – t1)/t1, t2 e t3    b}

que a cada valor conveniente atribuído aos parâmetros t1 e t2, gera 
uma nova solução geral, pois o valor de z é obtido através do valor 
atribuído ao parâmetro t1 no processo de descoberta da solução geral 
da equação gerada pela primeira substituição, realizada na equação 
original, além do valor atribuído ao parâmetro t2. 

Assim como os valores de x e y são obtidos a partir dos valores 
atribuídos inicialmente a t1 e t2, no processo de descoberta da solução 
geral da equação gerada pela segunda substituição.

Com isso, conclui-se que o número de parâmetros na solução geral 
de uma equação diofantina linear ocorre da seguinte forma:

• Se a equação possui duas variáveis, a solução geral estará em 
função de um parâmetro;

• Se a equação possui três variáveis, a solução geral estará em 
função de dois parâmetros;

• Se a equação possui quatro variáveis, a solução geral estará em 
função de três parâmetros.

Assim, indutivamente, uma equação diofantina linear com n va-
riáveis, terá sua solução geral em função de n – 1 parâmetros.

Exemplo 5: Encontrar a solução geral de 120x + 65y + 90z + 45w = 25.

Solução: Como o mdc(120, 65, 90, 45) = 5 e 5|25, então a equação possui 
solução.

Dividindo a equação dada por 5 tém-se a equação equivalente,  
24x + 13y + 18z + 9w = 5. 

Considerando p = 24x + 13y + 18z tem-se que

    p +  9w = 5                         (3)

que possui solução, pois mdc(1, 9) = 1 e 1|5. Deve-se agora encontrar a 
solução geral de (3). 

Como o mdc(1, 9) = 1, pode-se fazer:

1 = 1.(– 8) + 9.1

5 = 1.(– 40) + 9.5
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Disso tem-se que (p0,w0) = (– 40, 5) é uma solução particular de (3) e

S1 = {(– 40 + 9t1, 5 – t1) / t1 ∈ b}

representa a solução geral de (3).

Voltando para a primeira substituição, segue:

24x + 13y + 18z = p = – 40 + 9t1

e possui solução, qualquer que seja o valor de t1, pois 

mdc(24, 13, 18) = 1 e 1|(– 40 + 9t1).

Para continuar a busca pela solução geral, deve-se fazer uma nova 
substituição. Então, seja p'= 24x + 13y. Dessa segunda substituição, 
segue que

p' + 18z = – 40 + 9t1            (4)

que também possui solução, qualquer que seja o valor de t1, pois,  
mdc(1, 18) = 1 e 1|(– 40 + 9t1). Agora, deve-se encontrar a solução geral de (4).

Já se sabe que mdc(1, 18) = 1, então pode-se fazer:

                 1 = 1.(–17) + 18.1

              – 40 + 9t1 = 1.(–17).(– 40 + 9t1) + 18.1.(– 40 + 9t1) 

  – 40 + 9t1 = 1.(680 – 153t1) + 18.(– 40 + 9t1)

assim, conclui-se que (p'0,z0) = (680 – 153t1, – 40 + 9t1) e a solução geral 
de (4) é 

S2 = {(680  – 153t1 + 18t2, – 40 + 9t1 – t2) /t1 e t2 ∈ b}

Após ter encontrado as soluções de (3) e (4), basta agora encontrar 
a solução geral de 

          24x + 13y = p' = 680 – 153t1 + 18t2                                        (5)

que possui solução, quaisquer sejam os valores de t1 e t2, pois  
mdc(24, 13) = 1 e 1|(680 – 153t1 + 18t2).

Utilizando o algoritmo de Euclides para mdc vem:

1 1 5 2

24 13 11 2 1

11 2 1
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disso, segue que

11 = 24 – 13.1

2 = 13 – 11.1

1 = 11 – 2.5
logo, 

1 = 11 – 2.5 = 11 – (13 – 11.1).5 = 11.6 – 13.5 = (24 – 13.1).6 – 13.5 = 
24.6 – 13.11 = 24.6 + 13.(–11)

então,
 1 = 24.6 + 13.( – 11)

680 – 153t1 + 18t2 = 24.6.(680 – 153t1 + 18t2) + 13.(–11).(680 – 153t1+ 18t2)

680 – 153t1 + 18t2 = 24.(4080 – 918t1 + 108t2) + 13.(–7480 + 1683t1 – 198t2)

disso, tem-se

        (x0,y0) = (4080 – 918t1 + 108t2 , –7480 + 1683t1 – 198t2),

e a solução geral de (5) é

S3 = {(4080 – 918t1 + 108t2 + 13t3, –7480 + 1683t1 – 198t2 – 24t3) /t1, t2 e t3 ∈ b}

Com isso obtém-se a solução geral para a equação 

120x + 65y + 90z + 45w = 25, 
que é expressa por

S = {(4080  –  918t1 + 108t2 + 13t3,  –7480 + 1683t1 – 198t2 – 24t3,– 40 + 9t1– t2,   
5 –  t1 )/t1, t2 e t3 ∈ b}

Tomando t1 = 3, t2  = 2 e t3 = 1, obtém-se:

w = 2

 z = – 40 + 9.3 – 2 = –15

 y = –7480 + 1683.3 – 198.2 – 24.1 = –2851

 x = 4080 – 918.3 + 108.2 + 13.1 = 1555
ou seja, 

(1555, –2851, –15, 2) 

é uma solução particular de 120x + 65y + 90z + 45w = 25.

Logo, a cada valor atribuído aos parâmetros t1, t2 e t3, será gerada 
uma nova solução particular para a equação diofantina linear de quatro 
variáveis dada.
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3 Resolução de problemas

Sabe-se que a interpretação e resolução de problemas são recorrentes  
na área de Matemática suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tec-
nologias, e após uma observação em Pommer (2008), onde são apresen- 
tados problemas envolvendo duas variáveis, e baseado em e Hefez (2009),  
elaborou-se esse capítulo.

Analisando o fato de que atualmente com a aplicação das provas do 
ENEM, a interpretação de problemas tem sido de fundamental impor-
tância para um bom desempenho, juntamente com os conhecimentos 
científicos adquiridos durante a vida estudantil e também uma visão 
de mundo e atualidades. Sendo assim, entende-se que é de grande 
valia a abordagem da resolução de problemas, além de proporcionar 
aos estudantes o desenvolvimento das Competências Gerais contidas 
na Base Nacional Comum Curricular.

Como a interpretação e resolução de problemas está presente em situ- 
ações do cotidiano, deve ser trabalhada efetivamente com os estudantes  
da Educação Básica, mostrando aos mesmos a aplicação dos conheci- 
mentos científicos nessas situações. Por esse motivo, além de simplesmen- 
te mostrar como resolver equações diofantinas lineares, apresentam-se  
problemas resolvidos cuja interpretação matemática gera uma equação 
diofantina linear. Neste tópico, serão aplicados conceitos explorados 
nos tópicos anteriores, considerados pré-requisitos, na interpretação e 
resolução de problemas que envolvem equações diofantinas lineares.

Problema 1: Um parque de diversões cobra R$ 1,00 a entrada de crianças 
e R$ 3,00 a entrada de adultos. Para que a arrecadação de um dia seja  
R$ 200,00, qual o menor número de pessoas, entre adultos e crianças, que 
poderiam estar no parque nesse dia? Quantas crianças? Quantos adultos?

Solução: Considerando o número de crianças sendo x e o número de 
adultos como y, a interpretação matemática do problema gera a equação 
1x + 3y = 200, que é uma equação diofantina linear com duas variáveis. 
Agora, para encontrar a solução desse problema basta resolver a equa-
ção diofantina gerada.

Como o mdc(1, 3) = 1 e 1|200 a equação possui solução, daí,  
1 = 1 . (– 2) + 3 . 1, então, 200 = 1 . (– 400) + 3.200,  logo, todos os possíveis 
valores para x e y se apresentam da seguinte forma:

x = – 400 + 3t  e  y = 200 – t , com t  b
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Como x e y representam números de pessoas, eles devem ser números 
naturais, sendo assim, deve-se fazer:

– 400 + 3t  0  e  200 –  t  0

que geram o intervalo 134  t  200.

Além disso, é necessário encontrar o menor número de pessoas e para 
que isso ocorra t deve assumir o menor valor no intervalo, que é 134.

Com base nesses dados, segue que,

x = –400 + 3.134 = 2 e y = 200 – 134 = 66.

Então, o menor número de pessoas que esteve no parque nesse dia 
foi 68 pessoas, sendo 2 crianças e 66 adultos.

Problema 2: Deseja-se sacar R$ 40,00 em notas de R$ 2,00, R$ 5,00 ou 
R$ 10,00. De quantas maneiras é possível efetuar esse saque?

Solução: De acordo com o problema pode-se gerar a seguinte equação 
diofantina:

2x + 5y + 10z = 40, onde x representa o número de notas de 2, y o número 
de notas de 5 e z o número de notas de 10, onde é obrigatório o saque 
de pelo menos uma nota de cada tipo. Para responder à pergunta, basta 
encontrar a solução geral da equação gerada.

Como mdc(2, 5, 10) = 1 e 1|40, segue que o problema possui solução. 

Fazendo 2x + 5y = p, tem-se, p + 10z = 40 e como mdc(1, 10) = 1, 
segue que:

1 =  1.(–9) + 10.1

40 = 1.(–360) + 10.40

então, p = –360  +  10t1 e z = 40   –  t1 e como p e z devem ser números na-
turais, deve-se ter,

−360 + 10t1 ≥ 0 ⇔ 10t1 ≥ 360 ⇔ t1 ≥ 36

e

40 − t1 ≥ 0 ⇔ – t1 ≥ −40 ⇔ t1 ≤ 40

que gera 36  t1  40 com t1   b.
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Para encontrar os valores para x e y, será feito 2x + 5y = p = –360 + 10t1  
e como o mdc(2, 5)= 1, qualquer que seja o valor de t1 sempre se terá 1 
dividindo p = –360 + 10t1, então,

1 = 2. (– 2) + 5.1

–360 + 10t1 = 2. (– 2). (–360 + 10t1) + 5.1. (–360 + 10t1)

–360 + 10t1= 2. (720 – 20t1) + 5.(–360 + 10t1)

daí, x = 720 – 20t1 + 5t2 e y = –360 + 10t1 – 2t2 e como x e y devem ser nú-
meros naturais, deve-se ter:

720 – 20t1 + 5t2  0 ⇔ t2  4t1 – 144

e

–360 + 10t1 – 2t2  0 ⇔ t2  5t1 – 180

que gera t1 – 144  t2  5t1 – 180 com t2 9 b.

Então, para encontrar todas as possíveis formas de efetuar o saque 
é necessário realizar as escolhas para t1 no intervalo [36, 40].

1. Se t1 = 36, tem-se que, 4.36 – 144 = 0   t2  5.36 – 180 = 0, ou seja,  
t2 = 0, que representa uma maneira de efetuar o saque. Para encontrar 
a configuração desse saque, basta substituir os valores encontrados 
para t1 e t2 em x, y e z, assim,

z = 40 – t1 = 40 – 36 = 4

y = –360 + 10t1 – 2t2 = –360 + 10.36 – 2.0 = 0

x = 720 – 20t1 + 5t2 = 720 – 20.36 + 5.0 = 0

ou seja, o saque será feito somente com quatro notas de dez.

2. Se t1 = 37, tem-se que, 4.37 – 144 = 4  t2   5.37 – 180 = 5, ou seja, 
duas maneiras de efetuar o saque. Nesse caso, para encontrar a confi-
guração, é necessário proceder como ao anterior, mas devendo analisar   
t2 = 4 e t2 = 5;

I) para t1 = 37 e t2 = 4

z = 40 – t1 = 40 – 37 = 3

y = –360 + 10t1 – 2t2 = –360 + 10.37 – 2.4 = 2

x = 720 – 20t1 + 5t2 = 720 – 20.37 + 5.4 = 0

ou seja, o saque será feito apenas com duas notas de cinco e três notas 
de dez;
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II)  analogamente, para t1= 37 e t2= 5, z = 3, y = 0 e x = 5. Ou seja, 
nessas condições, o saque será feito apenas com cinco notas de 
dois e três notas de dez.

3. Se t1 = 38, tem-se que, 4.38 – 144 = 8  t2  5.38 – 180 = 10, ou 
seja, três maneiras de efetuar o saque. Nesse caso, é preciso analisar  
t2 = 8, t2 = 9 e t2 = 10;

I)  para t1 = 38 e t2 = 8

z = 40 – t1 = 40 – 38 = 2

y = –360 + 10t1 – 2t2 = –360 + 10.38 – 2.8 = 4

x = 720 – 20t1 + 5t2 = 720 – 20.38 + 5.8 = 0

ou seja, o saque será feito apenas com quatro notas de cinco e duas 
notas de dez;

II)  analogamente, para t1 = 38 e t2= 9, z = 2, y = 2 e x = 5. Então, o 
saque será feito com cinco notas de dois, duas notas de cinco e 
duas notas de dez;

III) também para t1 = 38 e t2= 10, z = 2, y = 0 e x = 10. Neste, o saque 
será feito apenas com dez notas de dois e duas notas de dez.

4. Se t1= 39, tem-se que, 4.39 – 144 = 12  t2  5.39 – 180 = 15, ou 
seja, quatro maneiras de efetuar o saque. Nesse caso, é preciso analisar  
t2 = 12, t2 = 13, t2 = 14 e t2 = 15;

I) para t1 = 39 e t2 = 12

z = 40 – t1 = 40 – 39 = 1

y = –360 + 10t1 – 2t2 = –360 + 10.39 – 2.12 = 6

x = 720 – 20t1 + 5t2 = 720 – 20.39 + 5.12 = 0

ou seja, o saque será feito apenas com seis notas de cinco e uma notas 
de dez;

II) analogamente, para t1 = 39 e t2 = 13, z = 1, y = 4 e x = 5. Então, o 
saque será feito com cinco notas de dois, quatro notas de cinco 
e uma nota de dez;

III) também para t1 = 39 e t2 = 14, z = 1, y = 2 e x = 10. Neste, o saque 
será feito com dez notas de dois, duas notas de cinco e uma nota 
de dez;

IV)  e para t1= 39 e t2= 15, z = 1, y = 0 e x = 15. Neste, o saque será feito 
com quinze notas de dois e uma nota de dez.
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5. Se t1 = 40, tem-se que, 4.40 – 144 = 16  t2  5.40 – 180 = 20, ou 
seja, cinco maneiras de efetuar o saque.

Nesse caso, é preciso analisar t2 = 16, t2 = 17, t2 = 18, t2 = 19 e t2 = 20. 

Procedendo de maneira análoga ao que foi realizado anteriormente 
tem-se que:

I. para t1 = 40 e t2 = 16, o saque será feito apenas com oito notas 
de cinco;

II. para t1 = 40 e t2 = 17, o saque será feito com cinco notas de dois 
e seis notas de cinco;

III. para t1 = 40 e t2 = 18, o saque será feito com dez notas de dois e 
quatro notas de cinco;

IV. para t1 = 40 e t2 = 19, o saque será feito com quinze notas de dois 
e duas notas de cinco;

V. para t1 = 40 e t2 = 20, o saque será feito somente com vinte notas 
de dois.

Logo, somando as possibilidades apresentadas, conclui-se que é 
possível efetuar o saque de quinze maneiras diferentes.
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Considerações finais

Neste trabalho apresentou-se como é possível encontrar soluções 
de uma equação diofantina linear de duas, três e quatro variáveis, 
e como também a aplicação desse tipo de equação em situações do 
nosso cotidiano. Dessa forma, trabalhou-se objetivamente o conceito 
mais geral de máximo divisor comum e do algoritmo euclidiano e que 
os mesmos não se resumem apenas em descobrir qual é o máximo 
divisor comum entre números inteiros não nulos, mas também, que 
sua aplicabilidade, auxiliada pelo algoritmo de Euclides, possui uma 
significativa importância no processo de resolução das equações dio-
fantinas lineares.

Explicou-se também que uma equação diofiantina linear em 
duas variáveis ax + by = c pode ser resolvida pelo algoritmo euclidia-
no. Apresentou-se também que estas equações têm solução quando  
d = mdc(a, b)|c. Para encontrar uma solução da equação diofantina li-
near de três e quatro variáveis a1x + a2y + a3z = b  e  a1x + a2y + a3z + a4w  = b, 
com a1, a2, a3 e a4, novamente é preciso verificar se d = mdc(a1, a2, a3)|b e  
d = mdc(a1, a2, a3, a4)|b.

Além disso, este é um material que pode ser desenvolvido a partir 
do 3º ciclo do Ensino Fundamental, sendo as aplicações das equações 
diofantinas lineares com duas variáveis no Fundamental e as aplica-
ções das equações diofantinas lineares com duas e mais variáveis no 
Ensino Médio. Tais aplicações também vêm sendo exploradas pelos 
professores do Programa de Mestrado Profissional – PROFMAT e do 
Programa de Iniciação Científica da OBMEP.

Nas escolas, cabe ao professor explorá-las conforme a intenciona-
lidade pedagógica, sempre buscando instigar a curiosidade de cada 
estudante em sua forma de aplicação. Nas referências estão disponi-
bilizadas algumas bibliografias, tais como Hefez (2011), Hefez (2009) 
e Domingues (1991), que podem contribuir com este tema tão rico em 
aplicações envolvendo os números inteiros.
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CAPÍTULO 6

Logaritmos e áreas abaixo da curva: 
uma abordagem histórica

Marcos Borges de Oliveira12 
Moiséis dos Santos Cecconello13

Introdução

Este trabalho é um recorte da dissertação intitulada Abordagens 
históricas sobre logaritmos, defendida no Mestrado Profissional em 
Matemática (PROFMAT) no ano de 2014, na Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT).

Parte-se das necessidades de uma época que levaram os matemá-
ticos a desenvolverem técnicas que até os dias contemporâneos ex-
plicam e modelam situações úteis às nossas necessidades. Uma destas 
técnicas são os logaritmos, que inicialmente foram desenvolvidos para 
simplificar os cálculos de astrônomos e navegantes do século XVII e 
que a partir de tabelas numéricas permitiam transformar produtos 
em soma. Atualmente, os logaritmos são utilizados em funções que 
explicam fenômenos principalmente da área das ciências da natureza.

Tais tabelas numéricas foram desenvolvidas por John Napier, a 
partir de uma percepção baseada nos estudos do matemático Michael 
Stifel, que por sua vez havia publicado relações na associação de pro-
gressões geométricas (PG) e progressões aritméticas (PA), gerando uma 
sequência de valores que quando associadas permitem simplificar 
cálculos transformando produtos em somas.

Este conhecimento permanece em constante desenvolvimento e 
tem gerado diversas propriedades matemáticas, tanto que no século 
XVII proporcionou o desenvolvimento de um ramo da Matemática 
conhecido como cálculo diferencial e integral.

12 Mestre em Matemática pela UFMT. marcos_borges_oliveira@hotmail.com

13 Doutor em Matemática Aplicada pela Unicamp. moiseis@ufmt.br
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Como aporte teórico foram utilizados Ávila (2003, 2004), Finney 
(2002), Lima (2009, 2007, 2011) e Maor (2006).

1 Áreas abaixo de curvas e suas contribuições  
para o desenvolvimento da matemática

Na sequência, será utilizada a linguagem matemática atual, para 
mostrar as percepções dos matemáticos que abordaram entre os sécu-
los XVI e XVII os seguintes temas: logaritmos e áreas abaixo da curva 
de funções polinomiais, hiperbólicas e logarítmicas. 

1.1 Quadraturas de curvas 

Por volta do século XVII era comum ver matemáticos tentarem 
resolver problemas sobre quadraturas de curvas, esses problemas que 
se referiam em encontrar a área de uma superfície fechada, a partir 
de inscrições e circunscrição de polígonos com áreas já conhecidas, já 
eram técnicas exploradas pelos gregos na Antiguidade.

Métodos deste tipo foram se aprimorando conforme as necessida-
des da época. Uma destas aplicações foi utilizada por Johannes Kepler, 
que nomeou como indivisíveis, estabelecendo a área de elipses para 
concluir as leis do movimento planetário. Kepler estendeu o método 
para encontrar o volume de superfícies de revolução, como os barris 
de vinho.

O matemático italiano Bonaventura Cavalieri havia encontrado 
uma fórmula para identificar a área abaixo de curvas do tipo y = xn para  
n = 1, n = 2, · · · , n = 9, porém não conseguiu provar sua fórmula para  
n  10. Coube a Pierre de Fermat (1601-1655) descobrir uma nova 
abordagem que servia para qualquer n inteiro positivo. A abordagem 
de Fermat consistia em fazer aproximações da área da curva utilizando 
retângulos cuja base forma uma progressão geométrica decrescen-
te, método muito parecido com o método de exaustão utilizado por  
Arquimedes. Fermat não hesitou em usar uma série infinita.

Suponha que se deseja encontrar a área da superfície limitada pela 
curva y = xn, 0  x  a e o eixo x. No método desenvolvido por Fermat 
cria-se uma progressão geométrica em que o primeiro termo seja a e 
a razão seja r < 1.
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Figura 1 – Representação gráfica do cálculo da área abaixo da curva
Fonte: Construção dos autores

Construindo retângulos cuja base é definida pelos termos da pro-
gressão e a altura é definida pela curva a qual deseja-se obter a área, 
a soma das áreas dos infinitos retângulos formados está mais próxima 
da área procurada conforme mais próximo a razão r estiver de 1.

Ao considerar progressão geométrica definida por ak = ark no qual 
a < r < 1, o i-ésimo retângulo possui base ari–1 – ar–i e altura (ari–1)n, 
tem-se que a área dos k primeiros retângulos, denotada por Ak é dada 
pela expressão:

 Ak
r    = an (a – ar) + (ar)n(ar – ar2) + ... + (ark - 1)n (ark - 1– ark)

 = 
i=0

k

 
ari (1 – r) (ari)n

 = 
i=0

k

 
an+1ri(n+1) (1 – r)

 = an+1 (1 – r) 
i=0

k

 
ri(n+1)

Observa-se que 
i=0

k

 
ri(n+1) é a soma dos termos de uma PG de razão  

ri(n+1) < 1 e o primeiro termo 1, então a área dos infinitos retângulos é:

   Ar
 =  lim Ak

r              = a n + 1 (1 – r)
 k p ̀

Observando que (1 – r(n+1))=(1 – r) (1 + r + r2 + r3 + ... + r(n))  nota-se que:

Ar
 =  a n + 1 (1 – r)                  =

Assim fazendo r se aproximar de 1 é possível concluir que:

lim Ar  = lim                                        
1 + r + r2 + r3 + ... + r(n) 

a n + 1 =                                         
n + 1 
a n + 1  com n 9 v

    r p 1          rp 1

      1      
    1 – rn+1

a n + 1      1          
    1 – rn+1

                                                                   
1 + r + r2 + r3 + ... + r(n) 
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que corresponde a

∫ an da =                                          
n + 1 
a n + 1  

O trabalho de Fermat foi expressivo, pois não calculava a área de 
apenas uma curva, mas de toda a família de curvas oferecida pela 
equação y = xn. Ele percebeu que a mesma fórmula funcionava para 
curvas fornecidas pelas equações do tipo y = x –m, com m1, chama-
das de hipérboles generalizadas, o que é inusitado, pois as equações  
y = xn e y = x –m formam, em primeiro momento, curvas muito diferentes. 
A primeira é contínua em qualquer ponto, já a segunda possui uma 
descontinuidade em x = 0, tendendo ao infinito.

Assim Fermat propôs utilizar o mesmo artifício da situação anterior 
com área abaixo da curva y = x–m em que m  v, x  [a, ∞[. Primeiro 
recorreu novamente à progressão geométrica an = ark, agora com r > 1. 
O somatório abaixo da a área dos k retângulos circunscritos a curva.

Ak
r    = 

i=0

k

 
(ari)–m (ari+1– ari) 

      = 
i=0

k

 
(ari)–m ari(r – 1)

     = (r – 1)a1–m 
i=0

k

 
ri(1–m)

Como anteriormente, vê-se que o somatório converge quando  
m > 1, de modo que ao fazer k tender ao infinito:

     Ar
 =  (r – 1) a1 – m   

=  (r – 1) a1 – m   

=  (r – 1) a1 – m   

=  (r – 1) a1 – m   

Considerando a substituição (rm–1 – 1) = (r – 1)(1 + r + r2 + r3 +· · + rm–2),  
tem-se a área abaixo da curva, que é dada por: 

lim Ar  = lim                                        
1 + r + r2 + r3 + ... + rm–2 

a 1 – mrm – 1 =                                         
m – 1 
a1 – m   com  m  v, m > 1

 r p 1           r p 1

      1          
    1 – r 1–m

      1          
    1 –   r    

 rm

             
    rm – r

  rm

             
    rm–1 – 1

rm – 1
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A fórmula de Fermat falha em uma única curva, da qual toda a 
família deriva o seu nome, a hipérbole y =  1    

 x = x –1, pois não se pode 
efetuar o cálculo quando n = –1, porque o somatório proposto ante-
riormente não é uma PG convergente.

Para resolver esse caso excepcional, Gregory Saint Vincent obser-
vou no desenvolvimento de Fermat uma característica nas hipérbo-
les que associa a mesma àregra dos logaritmos, conforme é possível 
acompanhar na próxima seção.

1.2 Faixas de hipérboles

Para resolver o problema apontado por Fermat em obter a qua-
dratura da curva y = x –1, o matemático Gregory Saint Vicent observou 
que a área dos retângulos circunscritos a curva y = x –1, cuja a base é 
expressa por uma progressão geométrica de razão r > 1 na quadratura 
são sempre iguais. Isto é, considerando que a progressão geométrica  
an = arn – 1, são pontos da abscissa então a base de cada retângulo for-
mado por esta progressão geométrica é:

(a – ar) = a(1 – r)

(ar – ar2) = ar(1 – r)

ar2 – ar3 = ar2(1 – r)

Já as alturas dos retângulos formam uma progressão geométrica 
de razão  1    

 r  .
 1     
 a  ,  1      

 ar ,   1  
 ar2

 

Assim, multiplicando as bases pelas alturas vê-se que as áreas são 
todas iguais a (1– r). Isto tem um significado muito importante do ponto 
de vista matemático pois, conforme a distancia de 0 cresce geometrica-
mente, as áreas correspondentes crescem em incrementos iguais, ou 
seja, aritmeticamente, o que implica que a relação entre a distância e 
área nas faixas da hipérbole y = x –1 é igual a reação logarítmica. 

Essa relação foi observada por Alfonso Antônio de Sarasa, em 
1647, quando comentava o trabalho Opus geometricum quadraturae 
circuli et sectionum coni (obra geométrica sobre quadraturas círculo e 
secções cônicas), escrita por seu professor Gregory Saint Vincent. No 
trabalho Gregory determinou a área da hipérbole y . x = 1 utilizando 
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retângulos de larguras diferentes, inscritos e circunscritos na cônica, 
e o método de compreensão que consiste em estabelecer infinitas 
aproximações poligonais, Sarasa reconheceu que a quadratura da 
hipérbole está intimamente ligada a propriedade de produto de loga-
ritmos, e posteriormente Isaac Newton, ao pensar na área da curva e o 
eixo horizontal como uma variável, formulou o teorema fundamental 
do cálculo, publicado em 1693 em seu ensaio “On the Quadrature of 
Curves” (sobre as quadraturas das curvas).

O procedimento para calcular a área da hipérbole é significante, 
podendo contribuir ao ensino de geometria e pode dar uma noção 
de cálculo ainda no Ensino Médio. Traz-se aqui a releitura do pro-
cedimento utilizado por Sarasa adaptado à linguagem matemática 
utilizada atualmente.

O objetivo é calcular a área da faixa da hipérbole citada, que é a 
área da região abaixo do ramo positivo da hipérbole yx = 1, limitada 
inferiormente pelo eixo x e lateralmente por duas retas verticais x = a  
e x = b, b > a. Para designar essa faixa utiliza-se a notação F(a,b).

Figura 2 – Faixa abaixo da curva
Fonte: Construção dos autores

Para calcular a área desta faixa, em uma primeira tentativa, pode 
se aproximar pela soma das áreas de retângulos nela inscritos e cir-
cunscritos. Por exemplo, suponha que se deseje calcular a área entre  
x = 0,5 e x = 2, assim ter-se-á F(0.5,2). Iniciando pela aproximação 
utilizando inscritos a curva ter-se-á:
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Figura 3 – Três retângulos inscritos na curva
Fonte: Construção dos autores

A soma das áreas dos retângulos é igual a:

F(0.5,2) =   1     
 2  .          +     +  1     

 2       =  13     
 12 

Utilizando agora a soma das áreas dos retângulos circunscritos a 
curva, ter-se-á:

Figura 4 – Três retângulos circunscritos na curva
Fonte: Construção dos autores

A soma das áreas dos retângulos é igual a:

F(0.5,2) =  1     
 2  .      +  1     

 1  +       =  11     
 6  

   
 1     
 1 

 1     
    3     
 2

 1     
    1     
 2

 1     
    3     
 2
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Logo, nota-se que a área das faixas da hipérbole é algo compreen-

dido entre 13     
12 e 11    

 6 . Observe agora como esta aproximação melhora 

quando é aumentado o número de retângulos de três para cinco.

Figura 5 – Cinco retângulos inscritos na curva
Fonte: Construção dos autores

Refazendo o cálculo da soma das áreas dos retângulos, nota-se que 
o resultado é maior que o anterior.

F(0.5,2) = 0,3 .          +        +        +        +     ⎛
⎝ & 1,188483575

Analogamente é utilizado a soma das áreas dos retângulos cir-
cunscritos a curva. 

Figura 6 – Cinco retângulos circunscritos na curva
Fonte: Construção dos autores

⎛
⎝
  1      
0,8

  1      
1,1

  1      
1,4

  1      
1,7

 1      
2
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Refazendo o cálculo da soma das áreas dos retângulos é percebido 
que o resultado é menor que o anterior.

F(0.5,2) = 0,3 .         +        +        +        +          & 1,638483575

Então, a área da faixa da hipérbole está entre 1,1884 e 1,6385, que 
é uma aproximação melhor que a anterior.

A vantagem em se utilizar retângulos de mesma base é que se pode 
perceber que a diferença entre as áreas dos retângulos inscritos e cir-
cunscritos pode ser obtida pela multiplicação da base da retângulo pela 
diferença a – b, dos limites laterais da área a ser considerada. Assim 
obtendo retângulos com base cada vez menor essa diferença será cada 
vez menor e consequentemente a aproximação da área abaixo da curva 
também será melhor, conforme é possível evidenciar na desigualdade:

Área dos retângulos inscritos  área da faixa  área  
dos retângulos circunscritos

A relação fundamental entre a área da faixa da hipérbole e a pro-
priedade de logaritmos pode ser evidenciada pelo seguinte raciocínio:

Figura 7 – Representação da relação fundamental de retângulos  
inscritos na curva

Fonte: Construção dos autores

Ao calcular a área dos dois retângulos inscritos na hipérbole acima, 
nota-se que essas áreas têm mesma medida:

 F(0.5,1) = 1  0,5 = 0,5 F(1.5,3) =       1,5 = 0,5

⎛
⎝
  1      
0,5

  1      
0,8

  1      
1,1

  1      
1,4

  1      
1,7

⎛
⎝

 1      
3
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Essa propriedade é chamada de teorema fundamental da área de 
faixas e pode ser generalizada da seguinte maneira:

Teorema 1: Qualquer que seja o número real k > 0, as faixas F(a, b) e   
F(ak, bk) têm mesma área. 

Demonstração 1: Observe primeiramente o seguinte fato. Dado um 
retângulo inscrito em F, cuja base é o segmento [a, b] do eixo das abs-
cissas, o retângulo inscrito em F e com base no segmento [ak, bk] tem 
mesma área que o anterior, pois

F(a,b) =  1      
b

 . (b – a) =   1      
bk

 . (b – a) . k =  1      
bk

 . (bk – ak) = F(ak, bk)

Seja {a1, a2, a3, · · · , an} abscissas pertencentes ao intervalo [a, b], 
consideremos n retângulos inscritos em F(a, b) cujas bases são limitadas 
por {a1, a2, a3, · · · , an}. Multiplicando k por cada uma das abscissas, ob-
tém-se valores no intervalo [ak, bk] e portanto n polígonos retangulares 
P’ inscritos na faixa F(ak, bk), cada um dos retângulos P’ tem mesma 
área que os retângulos correspondentes em P. A demonstração para 
as aproximações com retângulos circunscritos é análoga. 

Isso significa que as áreas dessas duas faixas são números que pos-
suem exatamente as mesmas aproximações por retângulos inscritos 
e circunscritos, e, portanto, são iguais.

Convencionando que a área F(a,a) é igual a zero, e assim quaisquer 
que sejam a < b < c reais positivos.

Área F(a, b) + Área F(b, c) = Área F(a, c) 

O próximo passo é definir os logaritmos a partir da propriedade 
fundamental referente às áreas das faixas hiperbólicas.

1.3 Os logaritmos naturais

Considerando a função f : R∗
+ p R, definida por:

            ln(x) =  Área F(1, x)  se x  1    

                     – Área F(1, x)  se x  1
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Em notação moderna essa função pode ser definida por:

ln(x) = ∫ 
1

x
   1      

t
 dt 

Usando a propriedade fundamental das áreas das faixas, é possível 
enunciar o teorema.

Teorema 2: Se x e y são ambos positivos, então, ln (xy) = ln (x) + ln (y). 

Demonstração 2: Trabalhando com as áreas das faixas, tem-se:

ln (xy) = Área F (1,xy) = Área F (1,x) + Área F (x,xy)

Usando o teorema fundamental das áreas das faixas no último 
termo desta equação, resulta em:

Área F (1,y) = Área F (x,xy)

Portanto:

ln(xy) = Área F (1,xy) = Área F (1,x) + Área F (1,y) = ln(x) + ln(y)

o que prova a igualdade desejada.

Teorema 3: A função ln (x) é crescente.

Demonstração 3: Dados x e y, tal que x < y, tem-se que:

ln(x) = Área F (1,x) < Área F (1,x) + Área F (x,y) = Área F (1,y) = ln(y)

A função logaritmo definida desta forma resolve o problema que 
Napier se deparou. Obter o logaritmo de um número real x consiste 
em teoria calcular a área abaixo da faixa de hipérbole entre 1 e x.

1.4 A base do logaritmo natural

A ideia inicial de logaritmos era relacionar os elementos de uma 
certa progressão geométrica aos elementos de uma certa progressão 
aritmética de modo que o logaritmo do produto de dois elementos 
da progressão geométrica seja igual a soma dos logaritmos de dois 
elementos da progressão aritmética.

Diante desta ideia inicial, cabe questionar qual é a progressão geo-
métrica que está associada a progressão aritmética (0, 1, 2, 3, 4, · · · )  
por meio do logaritmo natural.
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Para fazer isso, basta descobrir qual o valor de x ao qual ln (x) = 1,  
pois, de posse deste resultado e pelas propriedades de logaritmos, 
sabe-se que ln (x2) = 2, ln (x3) = 3 e assim sucessivamente.

Para representar o valor de x no qual ln x = 1, foi utilizado a letra 
e. Em símbolos esta afirmativa é dada por:

ln x = 1 ⇔ x = e

Não é difícil demonstrar que:

ln ex = x ln e = x
Logo:

eln ex = ex

Se admitir y = ex, denota-se:

eln y = y

O objetivo deste raciocínio é encontrar uma expressão que permita 
estabelecer o valor de e.

Figura 8 – Área abaixo da curva 1/x com valor igual a 1
Fonte: Construção dos autores

Observe que e > 1, pois números reais positivos menores que 1 
tem logaritmos negativos, também vê-se que e > 2, pois a área do 
quadrado de base 1, circunscrito no intervalo (1, 2) da curva, mede 1. 
Assim ln 2 < 1.
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Figura 9 – Quadrado inscrito na curva no intervalo (1,2)
Fonte: Construção dos autores

Conclui-se também que e < 3, pois a soma das áreas dos retângulos 
de base 0,25, inscrito no intervalo (1, 3) da curva, mede mais que 1. 
Assim ln 3 > 1.

Figura 10 – Retângulos de base 0,25 inscritos no intervalo (1,3) da curva
Fonte: Construção dos autores

Com este artifício demonstra-se que:

e = lim⎛
⎝
1 +  1     

 n   ⎛
⎝
n

                       np`

Suponha primeiro x > 0, então ln (1 + x) é igual a área da faixa  
F (1, 1 + x), que está contida num retângulo cuja base mede x e a altura 
mede 1.
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Figura 11 – Retângulo de base x inscrito na curva no intervalo (1, 1 + x)
Fonte: Construção dos autores

A área desse retângulos é x, logo se pode escrever ln(1 + x) < x e 
dividindo ambos os lados da igualdade por x e utilizando as proprie-
dades de logaritmo tem-se:

  1     
 x  . ln (1 + x)  1

ln (1 + x)
 1     
 x    1 = ln e

Como a função logaritmo natural é crescente significa dizer que:

    (1 + x)
 1     
 x   e             (1)

Assim pode-se observar que F (1,1 + x) contém o retângulo de base 
x e altura    1        

1 + x .

Figura 12 – Retângulo de base x circunscrito na curva no intervalo (1,1+x)
Fonte: Construção dos autores
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Então, ao escrever sucessivamente tem-se:

   x        
1 + x < ln(1 + x)

   1        
1 + x <  1     

 x  . ln(1 + x)

   1        
1 + x < ln(1 + x)

 1     
 x  

Tomando exponenciais de ambos os membros da desigualdade, 
resulta:

e
   1        

1 + x  <  e ln(1 + x)
 1     
 x 

         e
   1        

1 + x  <  (1 + x)
 1     
 x                      

(2)

Associando as desigualdades (1) e (2) é escrita por:

 e
   1        

1 + x  <  (1 + x)
 1     
 x < e

Fazendo x tender a zero, vê-se que:

lim (1 + x)
 1     
 x 

           xp0

Para fazer x tender a zero, se cria uma sequência an =  1     
 n  , que  

possui limite zero quando n tende ao infinito, assim substituindo  

x por an conclui-se que:

lim ⎛
⎝
1 +  1     

 n⎞
⎠

n

                np`

que é a base do logaritmo natural.

1.5 O número e como base especial

Conforme foi exposto anteriormente, os logaritmos estão explici-
tamente relacionados com a ideia de função exponencial, função essa 
que é caracterizada pela seguinte relação. 

f : R p R∗
+   | f (x + y) = f (x) · f (y)

Pode-se ver nessa caracterização que conforme x aumenta, f (x) 
também aumenta, lentamente a princípio, mas cada vez mais rapida-
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mente em direção ao infinito. Em geral, o gráfico cartesiano da função 
exponencial aparece da forma abaixo.

Figura 13 – Gráfico da função exponencial
Fonte: Construção dos autores

Gráfico de uma simplicidade excepcional, visto que não apresenta 
características comuns de gráficos de funções algébricas, como pontos 
de máximo e mínimo, pontos de inflexão e assíntotas verticais. Por 
ser simples a função exponencial, poderia ser fato para considerá-la 
pouco interessante do ponto de vista algébrico, porém a sua taxa de 
variação a torna única e a remete (juntamente com o logaritmo) como 
uma das funções mais importantes da álgebra.

Define-se a taxa de variação de uma função y = f (x) por:

 dy     
 dx  = lim  Δy     

 Δx  

     
Δxp0

em que Δy é a variação em f (x) e Δx é a variação em x. A taxa de varia-
ção de uma função f é outra função chamada de derivada da função f.

Baseados no conceito que a função exponencial é a inversa da fun-
ção logaritmo natural. A seguir torna-se possível calcular a derivada 
da função f (x) = ex. Iniciando com y = ex, tem-se:

y = ex

Tomando-se o logaritmo de ambos os lados

ln y = ln ex = x

Derivando ambos os lados em relação a x, pelo teorema fundamen-
tal do cálculo tem-se que:

 1     
 y

 dy     
 dx  = 1
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Multiplicando ambos os lados por y, tem-se que:

 dy     
 dx  = y

Substituindo y por ex tem-se:

 dy     
 dx  = ex

Isso mostra que a taxa de variação da função exponencial de base 
e é igual à própria função exponencial de base e, isso a torna única, e 
ela é o melhor modelo para explicar vários fenômenos da natureza.  
A regra da cadeia amplia esse resultado da maneira habitual para uma 
forma mais geral que é:

Se u é qualquer função derivável de x então: 

 d 
 dx

eu = eu  du     
 dx  

Antes de se utilizar desse resultado para derivar ax, observe que:

ln ax = x ln a = (x ln a) ln e = ln ex ln a ⇔ ax = ex ln a

Sendo assim, dado u = x ln a, tem-se pela definição anterior que:

 d 
 dx

ax =  d 
 dx

ex ln a =  d 
 dx  eu  =  eu  du     

 dx  = eu . ln a = ax . ln a 

Como ln a é uma constante, tem-se que a derivada de uma função 
exponencial de base qualquer é proporcional a própria função 
exponencial.

Com isso tem-se que o número e tem importância como base de 
funções exponenciais e consequentemente logarítmicas, pois somente 
ele explica fenômenos que variam proporcionalmente ao seu estado 
inicial.
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Considerações finais

Busca-se com este trabalho subsidiar o ensino de Matemática a 
partir de abordagens históricas. Observa-se que ainda hoje há práticas 
de ensino de cálculo diferencial e integral, principalmente quando 
se trata de funções logarítmicas e exponenciais, pautadas em meto-
dologias de ensino tradicionais que se limitam na memorização de 
axiomas, propriedades e teoremas, não favorecendo a aprendizagem 
significativa de tais conhecimentos.

Deste modo o trabalho busca a partir da história da matemática 
proporcionar a contextualização destes conhecimentos, mostrando que 
durante a história as limitações e percepções acerca da matemática 
permitiram desenvolver os conhecimentos explorados atualmente 
principalmente no ensino superior. Observa-se também que estes 
objetos de estudos foram desenvolvidos por muitos matemáticos, e 
estes partiam sempre de lógicas já apresentadas por outros, demons-
trando que a ciência é viva e que sempre é possível criar espaços para 
a pesquisa e novas aprendizagens.

Ressalta-se que o estudo sobre logaritmos não pode ser desvincu-
lado de progressões aritméticas e geométricas, pois esta vinculação 
proporciona ao professor de matemática da Educação Básica novos 
olhares acerca de suas próprias práticas. Ressalta-se também a 
importância de apresentar a conexão destes conceitos à outras áreas 
de conhecimento, evidenciando a relação existente entre a Matemática 
e a resolução de problemas em diversos contextos de aprendizagem. 
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CAPÍTULO 7

O ensino da Matemática Financeira: 
entre a teoria e a necessidade  

prática do cotidiano
Gláucio Antonio Munhos Sanches14 

Geraldo Lúcio Diniz15

Introdução
“Educai as crianças e não será necessário punir os homens” 
(Pitágoras)

A presente discussão tem seu início a partir das seguintes inda-
gações: como ensinar Matemática? Como ministrar os conteúdos que 
são pré-requisitos sem desestimular os alunos que apresentam um 
grau de dificuldade maior que os demais? Como ensinar àqueles que 
afirmam não gostar de Matemática? 

Partindo desse ponto, o trabalho tem por objetivo desenvolver 
aplicações práticas como propostas de ensino, inserindo os conteúdos 
de Matemática Financeira a serem ministrados, levando-se em conta 
as experiências acumuladas no cotidiano dos alunos, bem como suas 
necessidades e curiosidades.

 Assim, o papel do educador consiste em possibilitar condições 
necessárias, para que o educando se descubra enquanto sujeito social, 
ativo, crítico e transformador do meio do qual faz parte. O professor deve 
respeitar o educando, em suas limitações e em suas particularidades, 
levar em consideração o tempo que cada um deles leva, para assimilar  
e interpretar determinados conteúdos. 

Para Freire (2009, p. 63): “O educador que ‘castra’ a curiosidade do edu-
cando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos con-
teúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se.  
Não forma, domestica.”. A autonomia, a dignidade e a identidade do edu-
cando têm de ser respeitadas, caso contrário, o ensino tornar-se-á de acordo  
Freire (2009, p. 69): “[...] inautêntico, palavreado vazio e inoperante.”.

14 Mestre em Matemática pela UFMT. glaucioams@hotmail.com

15 Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp. geraldo@ufmt.br

153 



Para se alcançar esta meta, foi realizada em sala de aula uma intro-
dução sobre a história da Matemática Financeira e o que é estudado no 
referido componente curricular, com os alunos de um dos primeiros 
anos do Ensino Médio da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga, locali-
zada em Rondonópolis, MT, tendo como base norteadora do processo de 
ensino-aprendizagem a vinculação entre o conteúdo a ser ministrado 
e o cotidiano dos alunos. Em seguida, foi solicitado aos mesmos que 
fizessem uma pesquisa em seus lares e, trouxessem algumas questões 
sugeridas por seus pais e também suas próprias curiosidades, sobre o 
universo da Matemática Financeira.

A partir desta prática, foi possível identificar as principais neces-
sidades dos alunos da turma, na qual foi aplicada a proposta, com a 
finalidade de melhorar a aplicabilidade do conteúdo a ser ministrado 
no cotidiano da comunidade, de forma a gerar nos alunos a expectati-
va e o desejo de aprender. Pois, dentre os alunos seria raro encontrar 
algum que nunca tivera uma curiosidade sobre o assunto, ou que não 
fora questionado pelos pais sobre como fazer uma conta de juros, so-
bre um financiamento, crediário, título de capitalização etc. Aqueles 
que possivelmente, por não terem conseguido realizar esse cálculo, 
ouviram a famosa frase dita pelos pais “está indo à escola pra quê?”. 
Tendo em vista que a Matemática Financeira é um dos assuntos com 
maior aplicabilidade no cotidiano da população.

Segundo D’Ambrósio (1997, p. 10): “[...] ao professor é reservada 
alguma coisa mais nobre. Ao professor é reservado o papel de dialogar, 
de entrar no novo junto com os alunos, e não o de mero transmissor 
do velho” (apud SILVA, 2007). Assim, de posse das questões levantadas 
pelos alunos foi realizada uma seleção e após a análise do material 
disponível, observando as dúvidas e curiosidades, montou-se o pla-
nejamento das aulas de forma a proporcionar aos alunos condições, 
para responderem as questões montadas por eles e organizadas de 
forma mais clara pelo professor.

O objetivo a ser atingido com estas aulas sobre Matemática Fi-
nanceira era o de estimular o aluno, com apoio de sua família, a se 
interessar pelo ato de estudar, de ler, de observar e de reconhecer as 
múltiplas relações entre os objetos, para compreendê-los e interpre-
tá-los com base em uma visão crítica do seu papel na sociedade.
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1 Um breve histórico sobre Matemática Financeira

1.1 Surgimento do comércio

Historicamente, a origem da Matemática Financeira está ligada 
diretamente ao surgimento do comércio, tendo em vista que, a maio-
ria das obras que tratam desta área do conhecimento é denominada 
Matemática Comercial e Financeira.

Teoricamente, as primeiras formas de comércio surgiram nas 
civilizações primitivas, possivelmente a partir do momento em que 
os homens das cavernas começaram a se comunicar, quando havia 
um excedente de um determinado gênero era trocado por outro gê-
nero sem se preocuparem com o valor do que estava sendo trocado. 
Segundo Carvalho e Cylleno (1971, p. 3): “[...] a história do comércio é 
a própria história da civilização”, bem como “o comércio é o sangue 
da economia”. 

Neste contexto, o primeiro tipo de troca comercial foi o escambo, 
forma segundo a qual se trocam diretamente e, portanto, sem a in-
tervenção de uma “moeda” no sentido moderno da palavra, gêneros 
e mercadorias correspondentes a matérias primas, ou a objetos de 
grande necessidade. 

Com o passar do tempo e, pela necessidade, surgiram unidades 
para serem usadas como padrão de equivalência, como o boi, na Grécia 
pré-helênica, e o sal, no Império Romano, cujo valor era decorrente 
de sua utilização, na conservação de alimentos.

No Egito, na época dos faraós, as mercadorias eram pagas com 
metais como cobre, bronze e, por vezes, ouro e prata, divididos em 
pepitas ou palhetas, ou, ainda, na forma de lingotes e anéis, cujo valor 
era determinado pelo peso.

Em relação ao surgimento do dinheiro, será feito a seguir um breve 
comentário sobre a sua suposta origem, tendo em vista que antiga-
mente todas as mercadorias eram trocadas, e o valor a elas atribuído 
era de acordo com o tempo gasto pela sua produção, incluindo a força 
de trabalho e, finalmente, o grau de interesse pela troca, o que hoje é 
denominado de lei da oferta e da procura. Por isso, houve a necessi-
dade de se criar um sistema mais estável de avaliação e equivalência, 
com unidades chamadas de “moeda-mercadoria” ou “padrões fixos”. 
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Segundo Ifrah (1997, p. 146):

[...] a primeira unidade de escambo admitida na Grécia 
pré-helênica foi o boi. No século VIII a.C., na Ilíada de 
Homero (XXIII, 705, 749-751 e VI, 236), uma mulher hábil 
para mil trabalhos é assim avaliada em 4 bois, a arma-
dura em bronze de Glauco em 9 bois e a de Diomedes 
(que era de ouro) em 100 bois; ademais, numa lista de 
recompensas, vêem-se suceder-se, na ordem dos valores 
decrescentes, uma copa de prata cinzelada, um boi e um 
meio talento de ouro.

Com o surgimento do dinheiro, na forma de moeda, o valor do 
produto não dependia mais da força de trabalho empregado na sua 
produção, o dinheiro passa a ser a própria mercadoria a ser trocada 
entre as pessoas.

Sendo assim, ocorreu a criação de uma moeda metálica com valor 
estipulado pelo Estado denominado de dinheiro. Segundo Ifrah (1997, 
p. 152)

A invenção desse sistema ideal de troca comercial, se-
gundo a opinião da maioria dos especialistas, foi atribu-
ída à Grécia da Ásia (ou Ásia Menor) e à Lídia, no século 
VII antes da era cristã. Em razão das múltiplas vantagens 
que comportava, seu uso teria se espalhado rapidamente 
por Grécia, Fenícia, Roma e entre inúmeros outros po-
vos, inclusive na China. 

1.2 Surgimento dos banqueiros 

Com o passar do tempo, as pessoas adquiriram o hábito de guardar 
suas riquezas em ouro, prata e pedras preciosas em ourives, mestre 
cujo ofício era a produção de joias de ouro e prata, e este emitia um 
papel manuscrito, denominado recibo. Este passa a ser trocado por 
mercadorias, ou seja, o recibo é utilizado como forma de dinheiro, 
para o pagamento de mercadorias, dando origem assim ao dinheiro 
de papel. Concomitantemente ao crescimento do comércio surge uma 
nova atividade, o comércio do próprio dinheiro.

Alguns comerciantes, conhecendo muito essas moedas estrangei-
ras (ouro e prata), começaram a interessar-se por acumular grandes 
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quantidades para, então, se dedicar à atividade de troca ou câmbio de 
dinheiro, daí o surgimento dos “cambistas”, ocorrendo rapidamente 
o acúmulo de fantásticas somas em dinheiro nas mãos dos cambistas. 

Paulatinamente os cambistas foram se ocupando de uma nova 
atividade: guardar e emprestar dinheiro. Imaginemos um cambista 
qualquer que tenha acumulado, desta forma, em seus cofres, imensa 
quantidade de dinheiro. Era natural que a seguinte ideia lhe ocorresse: 
porque estas grandes somas de dinheiro haverão de permanecer em 
nosso poder sem qualquer lucro para mim?

[...] emprestarei parte deste dinheiro a quem pedir, sob a 
condição de que seja devolvido num prazo determinado. 
E como meu devedor empregará o dinheiro como quiser 
durante este período – talvez em transações comerciais 
– é natural que eu obtenha alguma vantagem. Por isso, 
além do dinheiro emprestado, deverá entregar-me, no 
vencimento do prazo estipulado, uma soma adicional. 
(ROBERT, 1989, p. 55-56)

É natural ao homem o interesse em obter vantagem nas negociações 
realizadas. Assim, além do dinheiro emprestado, o credor passou a 
estipular um valor adicional agregado ao valor emprestado, o qual é 
denominado atualmente de ágio.

Da prática da cobrança do ágio é que vem o lucro, o ganho ou, en-
tão, o juro, ficando caracterizadas, ainda que de uma forma bastante 
rudimentar, o que seriam as primeiras operações de crédito. Segundo 
Schneider (2008, p. 29),

Outra curiosidade é o modo como os cambistas exerciam 
sua profissão, sentados num banco de madeira em al-
gum lugar do mercado, local onde faziam o intercâmbio 
de sua mercadoria específica, o dinheiro, dando origem 
à palavra “banqueiro” e, também, “banco”.

1.3 As primeiras instituições bancárias

Dentre os escolhidos para serem os guardadores do ouro acumu-
lado pelos mais abastados na época, estavam os sacerdotes. Neste 
contexto, os primeiros bancos teriam sido criados pelos sacerdotes, que 
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realizavam operações financeiras. Mas, a Igreja Católica, ao perceber 
o que estaria ocorrendo, resolveu proibir os sacerdotes de exercerem 
as atividades financeiras, ela assumiu o negócio, criando o Banco do 
Espírito Santo, este iniciou suas atividades com um enorme capital. 
O objetivo do Banco do Espírito Santo era cobrar impostos, dízimos e 
indulgências de seus fiéis, porém, também realizavam empréstimos.  
A Igreja usava seu grande poder na época, para manter-se única na ati-
vidade, proibindo ou condenando quem emprestasse dinheiro a juros. 

Na prática, como escreveu Robert (1989, p. 57): “[...] esta proibição 
era motivada por um interesse econômico muito mundano: a Igre-
ja ambicionava assegurar para si o monopólio absoluto na exação  
[cobrança] de juros”.

Apesar das ameaças e maldições, a Igreja não conseguiu manter 
este monopólio por muito tempo, pois, com o próprio crescimento do 
comércio, se fazia necessária uma rede bancária mais ampla. Assim, 
uma das primeiras instituições a exercerem atividades financeiras por 
todo mundo conhecido na época foram as cidades-Estado da Itália. 
Nesse contexto, Segundo Schneider (2008, p. 29):

[...] o primeiro banco privado foi fundado em Veneza, 
pelo duque Vitali, no ano de 1157. Nos séculos XIII, XIV e 
XV, houve a criação de toda uma rede bancária e a Igreja 
teve de aceitar a nova realidade, de que não estava mais 
sozinha nesse ramo de negócio.

1.4 Primeiras publicações sobre Matemática Financeira

Posteriormente ao desenvolvimento das atividades comerciais 
no Renascimento, e o crescente interesse pela educação, foram ela-
borados os primeiros escritos populares sobre aritmética, tendo sido 
impressas várias obras na Europa até o século XVII, de acordo com 
Eves (2004, p. 299): 

Essas obras eram de dois tipos, basicamente aquelas 
escritas em latim por intelectuais de formação clássica, 
muitas vezes, ligados a escolas da Igreja, e outras escritas 
no vernáculo por professores práticos interessados em 
preparar jovens para carreiras comerciais. 
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Veja a seguir, o que Gonçalves (2007, p. 6) escreveu sobre a obra 
considerada a mais antiga aritmética impressa, anônima e, muito rara, 
denominada Aritmética de Treviso, publicada na Cidade de Treviso, 
em 1478,

[...] trata-se de uma aritmética amplamente comercial, 
dedicada a explicar a escrita dos números, a efetuar cálcu-
los com eles e que contém aplicações envolvendo socieda-
des e escambo. Como os algoritmos iniciais do século XIV,  
ela também inclui questões recreativas. Foi o primeiro 
livro de Matemática a ser impresso no mundo ocidental.

Dentre as publicações de grande relevância para a época encon-
tra-se a aritmética comercial, escrita por Piero Borghi, em Veneza, em 
1484, a qual alcançou 17 edições até 1557; e a de Adam Riese, consi-
derada “a mais influente de todas as aritméticas comerciais alemãs, 
[...] este trabalho conseguiu uma reputação tão alta que, ainda hoje na 
Alemanha, nach Adam Riese significa cálculo correto” segundo Eves 
(2004, p. 299).

1.5 Justificativas para escolha do tema

A escolha do tema Matemática Financeira ocorreu, primeiramen-
te, em virtude dos 23 anos de experiência do autor como professor 
de Matemática, atuando no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 
observando ao longo desse tempo, os comentários dos alunos sobre 
compras, financiamentos e empréstimos realizados pelos seus pais, 
que nem sempre optavam pelas propostas mais vantajosas para eles.

Outro motivo relevante para a escolha do tema foi o aperfeiçoamen-
to do assunto trabalhado durante as aulas do Mestrado PROFMAT-SBM, 
pois, o assunto em questão foi apresentado nas aulas de Matemática Dis-
creta (MA-12) e em Recursos Computacionais (MA-36), e ainda por meio 
dos vídeos do saudoso Augusto César Morgado. O prazer de ensinar Ma-
temática Financeira, demonstrado nos vídeos por Morgado, acendeu 
nos participantes o desejo de procurar ensinar um conteúdo de uma  
forma, que pudesse realmente fazer a diferença na vida dos alunos.

Outro ponto que deve ser destacado é o fato de a Matemática Fi-
nanceira ser considerada um dos assuntos com maior aplicabilidade, 
no cotidiano das pessoas, auxiliando-as a tomarem decisões mais 

159 



favoráveis, na administração de seus recursos financeiros, proporcio-
nando-lhes um melhor aproveitamento dos seus recursos, oriundos, 
na maioria das vezes, do seu trabalho, possibilitando-lhes com essa 
atitude uma vida mais feliz. Veja o que afirma D’Ambrósio (2008, p. 11):

Esse deve ser o sonho do ser humano. Essa é a essência 
de ser humano. É o ser [substantivo] humano procuran-
do ser [verbo] humano. Repito o que disseram dois emi-
nentes matemáticos Albert Einstein e Bertrand Russell, 
no Manifesto Pugwash de 1955: “Esqueçam-se de tudo e 
lembrem-se da humanidade.” Procuro, nas minhas pro-
postas de educação matemática, seguir os ensinamentos 
desses dois grandes mestres, dos quais aprendi muito de 
matemática, mas, sobretudo, de humanidade.

Minha proposta é fazer uma educação para a paz e em 
particular uma educação matemática para a paz.

1.6 Dificuldades no ensino da Matemática Financeira 
apresentadas pelos alunos de um dos primeiros anos do  
Ensino Médio da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga

Há um entendimento hoje de que a maior dificuldade para se ensi-
nar Matemática Financeira, bem como qualquer outro assunto, esteja 
no fato de que, para se ensinar, é necessário que o sujeito queira ser 
ensinado. Pois, grande parte dos alunos da Educação Básica, a maioria 
mesmo, normalmente não se interessa por aprender Matemática, 
muitos afirmam ainda que detestam a matéria.

A esse respeito Freire (2009, p. 86) explica que:

Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de 
materiais, de métodos para uma aula dinâmica assim, é 
preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache 
“repousado” no saber de que a pedra fundamental é a 
curiosidade do ser humano. É ela que me faz perguntar, 
conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer. 

Neste contexto, cabe ao educador a tarefa de instigar o educando 
a querer aprender, criando situações que provoquem no educando, 
o desejo de aprender.
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2 Enfrentando o problema

2.1 Apresentando a proposta

A abordagem do estudo sobre a Matemática Financeira consistirá 
em gerar curiosidade nos alunos, fazer com que os mesmos se reco-
nheçam como agentes na própria formação, que os tornem cidadãos 
críticos, aptos para atuarem na sociedade, colaborando para o desen-
volvimento da mesma. 

A valorização cultural do aluno é uma ferramenta que possibi-
litará a realização da proposta de ensino, sendo possível acessar e 
compreender os conceitos teóricos relacionando-os com a prática, 
contribuindo para autonomia, valorização da identidade, dos valores 
partilhados entre o grupo.

Contudo, ao valorizar a cultura escolar, implica, também em 
analisar não somente a coesão e a unidade, mas, também, analisar os 
conflitos e tensões que permearam o processo de formação e desen-
volvimento da proposta.

A esse respeito, Williams (2000, p. 29), ao analisar o papel do pes-
quisador em relação aos estudos culturais, afirma que seus objetos 
de estudos são: 

[...] o que o sociólogo da cultura ou o historiador cultu-
ral estudam são as práticas sociais e relações culturais 
que produzem não só “uma cultura” ou “uma ideologia”, 
mas, coisa muito mais significativa, aqueles modos de 
ser e aquelas obras dinâmicas e concretas em cujo in-
terior não há apenas continuidades e determinações 
constantes, mas também tensões, conflitos, resoluções e 
irresoluções, inovações e mudanças reais. 

2.2 Explicando o surgimento do comércio para os alunos

De acordo com a maioria dos historiadores, o comércio teve sua 
gênese no escambo, que é a troca de um objeto por outro, sem a in-
termediação do dinheiro. Na pré-história os homens não precisavam 
de dinheiro, pois, moravam em cavernas, consumindo aquilo que 
caçavam ou pescavam. 
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No Brasil foi intensamente empregado o escambo, logo após a sua des-
coberta. Seu uso se deu nas relações entre europeus e indígenas, para o  
carregamento de pau-brasil. Os índios cortavam a madeira e a deixavam 
na praia, para ser colocada nos navios e em troca recebiam, facas, espelhos,  
e bugigangas de fabricação europeia. No Brasil, após a chegada dos 
portugueses, o pau-brasil passou a ser a principal mercadoria utilizada 
como elemento de troca. Posteriormente, o pano de algodão, o açúcar e o 
fumo também foram utilizados como moeda-mercadoria. O sal também  
foi usado como dinheiro em determinada época da história. Os solda-
dos romanos eram pagos em sal – daí a origem da palavra “salário”.

Considerando a realidade de Mato Grosso, onde há várias tribos 
indígenas, o professor pode delimitar uma certa etnia e propor um 
estudo sobre possíveis operações comerciais, existentes entre os mem-
bros da comunidade. No caso de Rondonópolis, MT, onde existe a tribo 
dos Bororos, este estudo pode ser feito in loco. 

As discussões devem promover a interação e a troca de informações 
entre os alunos. O ideal é que o professor seja apenas um mediador, 
direcionando as discussões de forma a atingir os objetivos delimitados, 
uma vez que quando há uma participação maior dos alunos, a aula se 
torna mais atraente e com isso mais produtiva. 

2.3 Fazendo com que o aluno entenda o surgimento  
e a importância dos bancos

A proposta agora estaria direcionada a motivar os alunos, para que per-
cebessem que havendo o enriquecimento de alguns comerciantes ao longo 
dos tempos, haveria também a necessidade dos bancos, para guardarem  
o dinheiro, como ocorrera no passado com as práticas comerciais.

Em seguida, os alunos seriam direcionados a imaginar que, no momento  
da partida para uma viagem de negócios, caso o comerciante da época não 
quisesse levar consigo todas as “moedas-mercadorias” acumulados pelas 
trocas, temendo roubos, este comerciante escolheria, dentre as pessoas  
de confiança, alguém para ser o guardador de parte desta moeda acumulada  
(é importante neste momento, que o professor aponte que dentre os 
escolhidos, poderiam estar os padres para ir direcionando o assunto 
para o surgimento do Banco do Espírito Santo), e quando regressassem 
de suas viagens, teriam algo para depositar, e na sua partida para uma 
nova viagem, retiravam uma parte desse dinheiro, mas nunca tudo. 
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Neste ponto, seria sugerido que o guardador, embora honesto, 
porém, observando que o negociante nunca retirava tudo que deixara 
guardado, passaria a oferecer, emprestado, parte desta moeda guar-
dada, a outros, que também, começariam a se aventurar no comércio, 
mas ainda com poucos recursos acumulados. Esse novo comerciante, 
no seu retorno, devolveria o que pegou emprestado com um adicional, 
que seria o que hoje é chamado de juros.

Com o tempo, vários comerciantes poderiam ter criado sua própria 
moeda de troca ou “moeda-mercadoria”, a qual também estaria nas 
mãos do guardador (banqueiro), e este para dar garantias ao deposi-
tário, emitiria um comprovante de valor equivalente à “moeda-mer-
cadoria” que fora depositada. Tal comprovante pode ter dado origem 
ao papel-moeda como o conhecemos hoje.

Desta forma, os alunos seriam direcionados para o surgimento de 
uma figura muito importante no mundo das finanças, o banqueiro.

2.4 Gerando curiosidades sobre a Matemática Financeira

É importante o professor fazer inicialmente uma sondagem, ou seja, 
ficar atento para perceber se diante de tais conteúdos citados, todos 
os alunos estão acompanhando o raciocínio destacado, ou se alguém 
está com dificuldade de acompanhar as aulas, em virtude de o aluno 
não ter visto o assunto, nos anos anteriores. 

Esta observação se faz necessária, pois, o objetivo da proposta é 
provocar nos alunos curiosidade e expectativa, não medo e terror. 
Caso o professor perceba a ocorrência deste fato, é aconselhável que 
interrompa os comentários, e tranquilize-os, dizendo para não se preo-
cuparem, pois iriam revisar o assunto, tendo em vista sua importância 
no desenrolar do conteúdo, e que aprenderiam também sobre aumen-
to, desconto, juros simples e compostos, financiamentos e crediários.

Além disso, tudo que envolvesse de alguma forma, comércio ou 
finanças, faria parte do assunto Matemática Financeira.

Após os alunos terem sido informados do assunto a ser tratado e 
o que poderia ser estudado, bem como suas aplicações no cotidiano, o 
professor deveria sugerir aos alunos que fizessem uma pesquisa com 
seus familiares e trouxessem as curiosidades, sobre as quais gostariam 
de aprofundar seus conhecimentos.
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Espera-se com isso tornar as aulas mais atrativas, gerar expecta-
tivas, curiosidades sobre Matemática Financeira nos alunos, durante 
as explicações.

2.5 Ensinando razão, proporção e porcentagem

Após analisar as questões e observar as considerações e as reações 
dos alunos durante a introdução, o assunto seria iniciado com o tema 
razão entre dois números, com alguns exemplos utilizados em outras 
disciplinas, sendo complementado com proporção.

Neste momento, seria interessante começar a responder algumas 
das curiosidades trazidas, isso seria bom para acender o interesse dos 
alunos. Pois, entende-se que mostrar aplicações na prática do que está 
sendo ensinado é uma ótima maneira de cativar a atenção dos alunos 
durante as explicações.

Em outra aula poderia ser trabalhada a divisão em partes direta-
mente proporcionais e inversamente proporcionais, deixando claro 
que dependendo da situação, pode-se decidir se a divisão será direta-
mente ou inversamente proporcional.

Em seguida, a regra de três simples, regra de três composta, apro-
veitando os detalhes trabalhados na regra de três simples, bem como 
o que já fora visto em razão e proporção, culminando na etapa com 
porcentagem.

Com isto estaria sempre relacionando o conteúdo já trabalhado, 
com o que viria na sequência. É muito importante fazer essa relação 
entre os assuntos, para que os alunos percebam a necessidade de 
acumular conhecimentos, desvinculando-os da ideia de conteúdos 
fragmentados, o famoso “decoreba”, aprende, faz a prova e esquece. 
Essa prática possibilita a aplicação da “Transposição dos saberes” da 
didática francesa, conforme afirma Pais (2008, p. 18):

A noção de transposição pode ser analisada no domínio 
mais específico da aprendizagem para caracterizar o flu-
xo cognitivo relativo à evolução do conhecimento, restri-
ta ao plano das elaborações subjetivas, pois é nesse nível 
que ocorre o núcleo do fenômeno. A conveniência em 
destacar essa dimensão da transposição está associada à 
necessária aplicação de conhecimentos anteriores para 
a aprendizagem de um novo conceito. Na síntese de uma 
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nova ideia, cada um desses momentos não subsiste sem 
uma base anterior. Este é o sentido estrito da cognição 
normal, ou seja, nenhum conceito surge sem a existência 
de um precedente. Assim, quando se trata da produção 
de um conhecimento, existe um processo que caracteri-
za a ideia de transposição.

2.6 Ensinando juros simples e juros compostos

A sequência dos trabalhos se daria inicialmente com juros sim-
ples e, em seguida, juros compostos, fazendo um comparativo entre 
a fórmula tradicional para se calcular juros compostos e a fórmula 
do termo geral uma P.G. finita. Isto serve para relacionar o novo co-
nhecimento com o já aprendido, pois P.G. deve ser ensinada antes de 
Matemática Financeira. 

Poderia também citar exemplos de aplicações no cotidiano dos 
alunos, usando também como exemplo algumas das curiosidades 
que foram solicitadas aos alunos, procurando, sempre que possível, 
fazer um comparativo entre as duas modalidades de juros simples 
com juros compostos.

Para concluir o assunto, os alunos tomariam ciência sobre o sistema 
Price16, e também sobre o sistema SAC17, a título de curiosidade, sem 
uma cobrança maior, pois estes sistemas geralmente são trabalhados 
em cursos específicos que envolvam Matemática Financeira, como 
cursos técnicos e superiores.

Os alunos também seriam levados ao laboratório de informática 
da escola, fariam algumas simulações utilizando o programa Microsoft 
Excel (ou BR Office, Libre Office, entre outros que são gratuitos).

É importante ressaltar que, em todas as fases do processo seria 
permitido o uso da calculadora simples ou dos smartphones, pois a 
maioria não dispõe de calculadora científica, porém, é preciso mostrar 
como este processo se realiza por meio da calculadora científica.

16 O sistema francês de amortização, também chamado Tabela Price é um sistema em que as 
prestações são fixas, ou seja, sempre o mesmo valor.

17 O sistema SAC é o sistema em que as prestações não são fixas, ele é composto pela prestação, 
adicionada com o total dos juros da dívida, calculada sobre o saldo devedor até a data da refe-
rida prestação. (as prestações vão diminuindo de valor).
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3 Conclusão sobre a aplicação da proposta

3.1 Iniciando os trabalhos com os alunos

Durante a apresentação das notas históricas sobre a Matemática 
Financeira, foi sugerido aos alunos que se imaginassem vivendo como 
homens das cavernas, como eles caçavam e pescavam para sobreviver, 
assim que conseguissem se comunicar de alguma forma, seria natural 
que aqueles que tivessem pescado e os que haviam caçado propuses-
sem uma troca de alimentos, carne de algum animal por peixe e, por 
que não, por frutas, grãos ou sementes.

Nesse momento um dos alunos comentou que ninguém iria querer 
trocar carne por frutas, pois a coleta de frutas seria bem mais fácil do 
que caçar, logo outro aluno argumentou que depois de comer a carne o 
caçador poderia estar com preguiça, necessitando de uma sobremesa, 
e, como a carne havia sobrado mesmo, ele poderia aceitar a troca de 
carne por frutas, comentou-se ainda que entre eles pudessem existir 
alguns vegetarianos.

Houve também alguns comentários sobre a possível troca da pele 
da caça por lenha, ou até mesmo por um lugar mais próximo da fo-
gueira, e assim o assunto fluiu com vários outros comentários.

Posteriormente, foi indagado aos alunos sobre como seria esta ação 
na época dos descobrimentos, uma vez que os europeus faziam trocas 
com os nativos, utilizando para isso enfeites, espelhos etc. Desta forma, 
chegou-se à conclusão de que o artesanato funcionaria como uma moeda 
de troca. Daí, o assunto foi direcionando de forma que os alunos foram  
percebendo como teria surgido naturalmente a Matemática Financeira.

3.2 Preparando os alunos para colher as curiosidades

Num segundo momento, surgiu o comentário sobre o que os alunos 
poderiam ter estudado de Matemática Financeira, provavelmente na 
sexta série ou atual sétimo ano. Em geral se estuda razão e proporção, 
divisão em partes proporcionais, regra de três.

Neste momento, notou-se que alguns alunos não entendiam o que 
estava sendo falado, enquanto outros interagiam normalmente. Perce-
bendo isto, ainda durante a introdução, o professor tranquilizou-os, e 
sem direcionar para nenhum deles, dizendo que se alguém ainda não 
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tivesse visto sobre a Matemática Financeira, não haveria problema, 
pois iniciariam o assunto com uma revisão, partindo do que se acredita 
ser o início do assunto, ou seja, razão e proporção.

Dada a sequência da explanação o professor explicou que veriam 
também regra de três simples e composta. Neste momento notou-se 
pelos comentários que, além dos alunos que não tinham visto regra 
de três, outros só tinham visto regra de três simples. Completou os 
comentários afirmando que aprenderiam também sobre porcentagem, 
aumento e desconto, juros simples e compostos, e que falariam também 
sobre algumas formas de financiamento e crediários.

Após ser dada uma noção sobre o que poderia ser tratado em Mate-
mática Financeira, foi sugerido aos alunos que pesquisassem em casa e 
trouxessem algumas questões sobre curiosidades a respeito do assunto.

3.3 Algumas questões trazidas pelos alunos

A seguir, serão apresentadas algumas questões trazidas pelos alu-
nos, com adaptações que foram feitas pelos professores, mas com a 
preocupação de não interferir na essência da curiosidade:

1. Sabendo que o carro do meu pai faz 10 km com um litro de 
gasolina e 7 km com um litro de etanol, como devemos fazer 
para decidir se é mais vantajoso abastecer com gasolina ou 
com etanol? 

2. No extrato bancário do meu pai, aparece para cheque especial 
5,20% ao mês, e 85,36% ao ano. Para saber ao ano não seria 
apenas multiplicar a taxa mensal por 12?

3. Quero comprar um telefone celular, pretendo fazer em 10 vezes 
só para me garantir com uma prestação menor, mas sempre 
que possível pretendo pagar duas prestações de uma vez, as 
duas prestações terão o mesmo valor?

4. Vou completar 15 anos no próximo mês, quanto devo depositar 
por mês na poupança, para poder comprar uma moto que custa 
R$ 5 000,00, quando eu completar 18 anos?

5. Minha mãe quer comprar uma máquina de lavar roupas, essa 
máquina custa R$ 1 000,00, e a loja oferece 10% de desconto 
para pagamento a vista, ou faz em 10 prestações mensais de 
R$ 100,00 sem entrada. O que é mais vantajoso para ela, se o 
dinheiro está aplicado a 1% ao mês, e ela pode ir retirando 
mensalmente para pagar as prestações?
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6. Uma empresa acrescenta 30% ao preço de custo de seu produto. 
Sabendo que um vendedor recebe 10% de comissão sobre o 
lucro, qual é o percentual que o vendedor recebe do preço de 
venda do produto?

7. Quando eu nasci, meu pai abriu uma caderneta de poupança 
para mim, e foi depositando alguns valores de tempos em 
tempos, quando meu irmão nasceu, cinco anos depois, meu pai 
fez a mesma coisa para ele. Hoje estou com 15 anos, e tenho  
R$3 600,00 em minha caderneta de poupança, para ser justo, 
com relação às idades, quanto meu irmão deveria ter na ca-
derneta dele?

8. Ao tomar um dinheiro emprestado por um mês a 5% de juros, 
a pessoa que emprestou descontou os juros para entregar o 
dinheiro. O que isso significa?

9. Se o governo aumentar em 10% o salário mínimo, para saber 
quanto minha mãe irá receber após o aumento, tenho que pegar 
o novo salário e subtrair os descontos, ou basta aumentar 10% 
no salário líquido que ela está recebendo antes do aumento?

10. Estava comprando uma TV, o vendedor perguntou se poderia 
conceder um desconto de 10%, o gerente autorizou, mas reco-
mendou ao vendedor, que fizesse dois descontos de 5%. Um 
desconto de 10% ou dois descontos de 5% não dá no mesmo?

As questões trazidas pelos alunos foram sendo utilizadas, para 
estimular a curiosidade, sendo resolvidas sempre que o conteúdo 
estudado proporcionasse condições.

3.4 Trabalhando a Matemática Financeira (1ª etapa)

Ao explicar que o conceito de razão tinha aplicações em escala 
de desenhos, plantas de construções, mapas; e que eles certamente 
teriam visto nas aulas de geografia e também em biologia, os alunos 
interagiram com o assunto e teceram alguns comentários.

Dentre os comentários feitos houve o depoimento de um dos alunos, 
cujo o pai, por ser pedreiro, utilizava o conceito de razão no dia a dia, 
manipulando as plantas das casas que construía.

Dando continuidade às explicações falou-se sobre proporção e suas 
propriedades. Neste momento, aproveitou-se para mostrar uma das 
aplicações de razão, resolvendo uma das questões trazidas – questão 1, 
decidir sobre etanol ou gasolina na hora de abastecer –, foi explicado,  
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então, que basta montar a razão entre o consumo do veículo com etanol  
e o consumo utilizando gasolina, depois monta-se a razão entre o preço do  
etanol e o preço da gasolina, se a razão do segundo for menor que a pri-
meira, compensa usar etanol, caso contrário, compensa usar gasolina.

Em seguida foi aplicada a proporção para responder a curiosidade 
7, que traz a questão sobre idade e valor depositado na poupança:

Em continuidade montou-se uma proporção utilizando a razão 
entre as idades, e a razão entre os valores depositados usando uma 
incógnita (x), para o quarto número, uma vez que este é desconhecido.

Em seguida, aproveitou-se para dizer que esta questão seria um 
exemplo sobre regra de três, e decidiu-se, então, alterar a ordem do 
roteiro, passando-se para regra de três antes da divisão em partes pro-
porcionais. Esta alteração foi feita por entender que o momento era 
mais propício para regra de três. Diante disto é possível entender que 
cabe ao educador montar sempre um planejamento, para ser executa-
do de maneira versátil e, sempre que possível, aproveitar as melhores 
oportunidades para ensinar de forma mais agradável e prazerosa. 

3.5 Cálculo mental com porcentagem

Na sequência das atividades, ao trabalhar porcentagem, ocorreu 
um fato interessante durante as explicações. No momento em que o 
assunto era explanado, foi falado que por cento significava a cada cem, 
por exemplo, 20 por cento significa que de cada cem objetos pega-se 
20, é o mesmo que separar os objetos em montes de 100, depois pega-se 
20 de cada monte.

Foi muito gratificante quando alguns alunos interferiram, dizendo: 
“então é assim que algumas pessoas fazem essas contas de cabeça!”, 
após a confirmação de que esta seria uma das maneiras, foi proposto 
na sequência cálculos mentais sobre porcentagem, primeiramente com 
centenas fechadas (100, 200, 300, ...), e, assim, após vários exercícios 
diversificados os alunos ficavam maravilhados, comemorando cada 
acerto como se comemorassem um gol no futebol.

Torna-se importante ressaltar aqui, que momentos como estes são 
capazes de demostrar o quanto é gratificante a profissão professor, 
pois, ser um educador e poder levar o conhecimento até as pessoas, 
é como desvendar mistérios, é repassar segredos. Nestes momentos 
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também, o professor se sente maravilhado, com uma sensação de dever 
cumprido, é como afirma D’Ambrósio (2008, p. 13-14):

Vejo-me sim como um educador que tem matemática como  
sua área de competência e seu instrumento de ação, mas 
não como um matemático que utiliza a educação para a 
divulgação de suas habilidades e de suas competências.
Fazendo um paralelo, não de todo descabido, com o ensi-
no religioso, vejo-me mais próximo àqueles que profes-
sam e praticam o amor à humanidade e à natureza que 
àqueles que professam e praticam uma catequese. Minha  
ciência e meu conhecimento estão subordinados ao meu 
humanismo. Como educador matemático procuro utili-
zar aquilo que aprendi como matemático para realizar 
minha missão de educador. Divulgar essa mensagem é 
o meu propósito como formador de formadores. Em ter-
mos muito claros e diretos: o aluno é mais importante 
que os programas e conteúdos. Vejo a educação como a 
estratégia mais importante para levar o indivíduo a estar 
em paz consigo e com seu entorno social, cultural, natu-
ral e a se localizar numa realidade cósmica. 

Cabe aqui ressaltar que não é proibido fazer o uso do livro didá-
tico, nas aulas, mesmo porque este esteve presente na aplicação da 
segunda etapa da proposta. Após os exemplos do cotidiano, incluindo 
a resolução das curiosidades, utilizou-se também os exercícios do 
livro didático adotado pela escola, para uma melhor fixação da apren-
dizagem, tendo em vista que os exercícios contidos no livro são nos 
moldes dos concursos, vestibulares e das avaliações nacionais. Além 
disso, o mesmo é fornecido aos alunos gratuitamente pelo Ministério 
de Educação e Cultura (MEC).

Portanto, é possível compreender até então que as explicações na 
introdução do assunto é que deverão ser feitas de maneira diferen-
ciada, contemplando exemplos do cotidiano da comunidade. Mas, é 
importante ressaltar que os exercícios do livro didático só foram uti-
lizados a partir de porcentagem, mesmo porque, como a maioria dos 
livros didáticos do Ensino Médio, o livro adotado também não trazia 
a parte de revisão, tida como tão necessária. 
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Um ponto que merece destaque foi a grande melhora em relação 
ao aprendizado dos alunos, fato este ocorrido, principalmente, em 
virtude da confiança gerada durante as explicações. O diferencial foi 
a introdução do assunto, as explicações, a ordem dos conteúdos e os 
exemplos e aplicações do cotidiano dos alunos.

3.6 Trabalhando a Matemática Financeira (2ª etapa)

Durante as explicações da 2ª etapa, juros simples e juros compostos, 
havia uma preocupação de sempre envolver os alunos, respondendo 
algumas questões trazidas por eles. Entretanto, isso só acontecia 
quando o conteúdo já havia sido visto e os mesmos tinham subsídios 
teóricos para resolvê-lo.

Na sequência das atividades foi proposta a resolução da curiosi-
dade número 4, poupar para comprar uma moto, a qual foi resolvida 
a partir da aplicação da soma dos termos de uma P.G. (Progressão 
Geométrica) finita, com isso procurou-se fazer um comparativo entre 
juros compostos e P.G. 

Quanto à questão “Vou completar 15 anos no próximo mês, quanto 
devo depositar por mês na poupança, para poder comprar uma moto 
que custa R$ 5 000,00, quando eu completar 18 anos?”, a resolução, 
com base no vídeo IMPA (2010), foi feita no quadro com os alunos, e 
será desenvolvida aqui a seguir.

Denota-se as variáveis do problema da seguinte forma:

– P parcela a ser depositada;

– M valor a ser resgatado (R$ 5 000,00);

– i taxa de juros, da poupança (0,5% ao mês);

– n número de meses (como são três anos, tem-se 36 meses);

– S0 = P é a parcela que será depositada;

– S1 = (P + P(1 + i)) é a parcela que será depositada mais a anterior 
com os juros;

– S2 = (P + P(1 + i) + P(1 + i)2) é a parcela a ser depositada mais o 
acumulado mais os juros;

E assim, sucessivamente. Seguindo o mesmo raciocínio, tem-se:

Sn = P + P(1 + i) + P(1 + i)2 + ... + P(1 + i)n-1 + P(1 + i)n
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Nota-se que as parcelas formam uma Progressão Geométrica finita, 
cujo primeiro termo é P e sua razão é (1 + i). Vale ressaltar que esta 
P.G. está invertida, pois é na última parcela que não terá rendimentos, 
na penúltima, rendimento de um mês e assim por diante.

Sendo Sn = 5000, e aplicando a fórmula da soma dos n termos de 
uma P. G. finita, tem-se:

5000 x 0,005 = P[(1,005)37 – 1] ] 25 = P x 0,2026619 ] P = 123,36

E chegou-se à seguinte conclusão, que deverão ser depositados 
R$123,36 por mês. Porém, cabe ressaltar que o montante pode sofrer 
variações dependendo da taxa de juros, considerando que a mesma 
esteja fixada em 0,5% ao mês.

Ainda nesta etapa, e após a resolução dos exercícios do livro didá-
tico, foi proposta como revisão, a resolução de uma lista de exercícios 
de fixação, os quais foram resolvidos em grupo, e após sanadas as 
dúvidas ainda pendentes, aplicou-se outra prova escrita. Os alunos 
novamente apresentaram um nível de aprendizagem superior, quando 
comparados com os alunos ensinados da maneira tradicional.

Para concluir o assunto, foi proposto uma conversa sobre os sistemas  
de amortização de financiamentos mais utilizados, o Sistema SAC e o sis- 
tema francês. O sistema francês de amortização, também chamado Tabela  
Price é um sistema, em que as prestações são fixas, ou seja, sempre o  
mesmo valor, e para uma melhor compreensão desse sistema foi utilizado  
um dos exemplos de um dos livros adotados nas aulas do Mestrado  
PROFMAT-SBM, Lima et al. (2006, p. 56-57). A tabela foi confeccionada pas- 
so a passo na lousa, com acompanhamento e participação dos alunos.

Na sequência foi feito o mesmo com o Sistema SAC, utilizando como 
embasamento o que propõe Lima et al. (2006, p. 55-56).

3.7 Dos desafios a serem enfrentados durante  
a aplicação da proposta

Um dos desafios a serem enfrentados é a necessidade de o pro-
fessor ter uma boa gestão de sala, pois, ao permitir que os alunos se 
envolvam com o conteúdo, alguns tendem a fugir do objetivo proposto, 
tentando desviar o assunto, este fato poderá causar certo tumulto e 
com isto dispersar a sala.
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Outro desafio é que o professor deve estar atento e procurar inte-
ragir também com os alunos mais tímidos e, principalmente, com os 
alunos que dizem não gostar de Matemática. 

Cabe observar aqui que os alunos que possuem facilidade com 
cálculos tendem a “roubar a cena”. É claro que é preciso incentivar 
esses talentos, pois certamente eles serão futuros profissionais da 
área, e ensiná-los é muito fácil. Eles geralmente não necessitam de 
métodos ou maneiras diferenciadas para aprender, embora também 
respondam bem a essas práticas.

Porém, é preciso que o professor esteja atento, para fazer destes 
alunos que apresentam facilidade parceiros na hora de ensinar, tendo 
em vista que eles aprendem mais rapidamente.

Um ponto importante que não pode ser deixado de lado é o 
fato de os professores que atuam na Educação Básica saberem que, 
infelizmente, a grande maioria dos alunos é dos que dizem não gostar 
de Matemática, e conseguir ensiná-los consiste ainda no grande desafio.
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Considerações finais

A passagem do autor deste trabalho pelo PROFMAT-SBM trouxe-lhe  
a oportunidade de retorno ao meio acadêmico, o contato com os 
professores do Mestrado “os formadores de formadores”, a troca de 
experiência com os demais colegas professores da Educação Básica e,  
principalmente, o fato de se tornar aluno novamente fez com que o  
mesmo refletisse sobre os anseios de seus alunos e o seu papel enquanto  
educador.

 Durante esta etapa aconteceram grandes transformações no 
campo profissional. Transformações estas que não se limitaram apenas 
ao profissionalismo, mas também possibilitaram um novo olhar para 
a educação e a uma nova postura a ser assumida, mais humana e 
solidária para com os alunos.

Finalizando, é importante esclarecer que o presente trabalho não 
tem a pretensão de oferecer uma fórmula infalível para o ensino da 
Matemática Financeira, mas sim de fornecer mais uma maneira dife-
renciada de apresentar o referido conteúdo. 

Quanto aos resultados a serem obtidos, estes podem apresentar 
variações dependendo da turma em que será aplicada a proposta e do 
professor que a estiver executando. Certamente é mais uma tentativa 
em levar o conhecimento de maneira mais prazerosa ao aluno. Como 
diz Freire (2009), "o ato de ensinar é um ato de amar".
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CAPÍTULO 8

Geometria e Geometria Molecular:  
um estudo quimicomatemático

Edinéia Maria Teixeira de Paula Campos18 
Geraldo Lúcio Diniz19

Introdução

Durante as aulas de Matemática constantemente se questiona a 
utilidade e a importância de seus conteúdos no dia a dia. Não há uma 
resposta rápida e fácil, mas para Ávila (1995, p. 6): “[...] o ensino da 
matemática é justificado, em larga medida, pela riqueza dos diferentes 
processos de criatividade que ele exibe, proporcionando aos educandos 
excelentes oportunidades de exercitar e desenvolver suas faculdades 
intelectuais”.

E segundo Brasil (1997, p. 10): “O significado da matemática para o 
aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e as demais dis-
ciplinas [...]”, ou seja, uma mudança de metodologia pode ser um meio 
para diminuir os problemas encontrados no ensino de matemática. 

Sendo assim, é que se elaborou uma sequência de aulas que têm 
como tema principal a Geometria Molecular, vista sob um olhar qui-
micomatemático, em que os olhos, na maior parte das aulas, repousam 
sobre a Matemática. O objetivo nesta sequência é possibilitar, aos pro-
fessores destas duas disciplinas, uma aula transdisciplinar, inovadora 
e criativa que consiga entrelaçar teoria e prática.

Para alcançar este objetivo, foram escolhidas cinco geometrias 
moleculares: linear, angular, triangular, piramidal e tetraédrica; e 
cinco moléculas para representar cada uma delas, que se pode con-
siderar mais importantes no desenvolvimento deste trabalho. Além 
disso, contemplará o estudo da geometria que existe na geometria das 
moléculas e, consequentemente, estudar a química básica que envolve 
todas essas moléculas, pois conforme argumentam Clements e Battista 

18 Mestre em Matemática pela UFMT. edineia_lotti@hotmail.com

19 Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp. geraldo@ufmt.br
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(1992, p. 106): “[...] a geometria é importante, pois ela nos oferece uma 
maneira de interpretar e refletir sobre o nosso meio físico”.

As atividades foram desenvolvidas em sete aulas de duas horas 
cada, na Escola Estadual 13 de Maio, em duas salas do 3º ano do Ensino 
Médio, sendo ambas com aproximadamente 30 alunos cada; uma, no 
período vespertino, e, outra, no período noturno. A escola localiza-se 
no município de Porto Esperidião, no estado de Mato Grosso, e tem 
aproximadamente 1200 alunos distribuídos em três períodos.

Para contemplar as cinco moléculas, foram elaboradas quatro ativi-
dades: as bexigas; bolas e varetas; amônia e as pirâmides; e metano e o 
tetraedro. Começando com as bexigas para representar a molécula do 
dióxido de carbono (CO2), cuja geometria molecular é linear, desven-
dando os mistérios do que seja molécula, geometria molecular, átomo, 
ligações covalentes. Em seguida, foram utilizadas as moléculas: H2O 
(água), BF3 (trifluoreto de boro), NH3 (amônia) e CH4 (metano), para 
desenvolver, respectivamente, as atividades: bolas e varetas; amônia e 
as pirâmides; e metano e o tetraedro, sempre explorando a química e 
a matemática de cada uma delas, como poderá ser observado a seguir.

1 Visão molecular e geométrica  
da geometria das moléculas

É importante lembrar que as disciplinas do conhecimento podem 
ser separadas para melhor administração de currículos escolares, mas 
que todas devem ser integradas na construção individual do conheci-
mento e este é o lema que norteará todas as atividades. 

1.1 Atividades

Segundo Kishimoto (1998), o uso de jogos na educação está relacio-
nado à presença concomitante de duas funções: a lúdica e a educativa. 
A função lúdica garante que o jogo propicie a diversão, o prazer (e até 
o desprazer) quando escolhido voluntariamente e a função educativa 
garantem a aprendizagem de qualquer coisa que complete o indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. Ambas 
as funções devem estar sempre em equilíbrio para que não haja apenas 
jogo, ou apenas ensino.
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1.1.1 As bexigas: 1ª atividade 

A primeira atividade tem como objetivos:

• Identificar qual o nível de conhecimento dos alunos sobre o 
assunto;

• Possibilitar uma visão mais concreta das moléculas e de sua 
disposição geométrica;

• Propiciar a socialização de conhecimentos;

• Proporcionar roteiro para que os alunos possam aos poucos 
ir construindo seu conhecimento químico e matemático sobre 
geometria molecular. 

Os alunos devem ser organizados em duplas, as quais recebem 
folhas com questões que possibilitem aos alunos ir, aos poucos, 
construindo o conhecimento necessário para identificar a disposição 
geométrica de diferentes moléculas.

As folhas são recolhidas, corrigidas e os dados são analisados 
para identificar onde estão as maiores dificuldades. Coletadas estas 
informações, as folhas são novamente entregues aos alunos e, com o 
auxílio de um projetor multimídia, as questões são discutidas com eles 
para que, assim, possam analisar os seus erros.

As perguntas são as seguintes:

1. O que é molécula?

2. Já pararam para pensar se as moléculas possuem uma forma, 
uma estrutura? Qual? Será que essa estrutura influencia em 
alguma coisa nas propriedades das moléculas?

3. Preencha a tabela 1.1, utilizando bexigas e as instruções dadas. 
(As bexigas devem ser infladas igualmente e amarradas umas 
às outras, de acordo com cada linha da tabela 1)

Tabela 1 – Construções moleculares com bexigas

Quantidade
Geometria  

da molécula
Ângulo entre as bexigas 

(grau)

2 bexigas soltas
2 bexigas presas
3 bexigas soltas
3 bexigas presas
4 bexigas soltas

Fonte: Construção dos autores
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4. Com o auxílio da tabela periódica e das figuras feitas com as 
bexigas, preencha a tabela 2.

Tabela 2 – Identificação das geometrias moleculares

Molécula
Nome da  
molécula

Quantidade  
de bexigas

Geometria  
da molécula

Por quê?

H2O
CH4

NH3

CO2 
BF3

O2

Fonte: Construção dos autores

5. Preencha a tabela 3 com o auxílio da tabela periódica:

Tabela 3 – Identificação de algumas propriedades dos átomos  
presentes nas moléculas

Nome Carbono Oxigênio Nitrogênio Hidrogênio Flúor Boro

Símbolo
Número atômico (Z) 
Número de Massa (A) 
Número de prótons (p) 
Número de elétrons (e) 
Número de nêutrons (n) 
Camada de valência 
Família
Período
Grupo
Distribuição eletrônica

Fonte: Construção dos autores

6. Desenhe as moléculas abaixo na fórmula estrutural ou na 
eletrônica.

Tabela 4 – Desenho de moléculas

CO2 H2O BF3 NH3

CH4 O2

Fonte: Construção dos autores
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7. Após o desenho das moléculas mudaram de ideia em relação 
à associação com as bexigas? Por quê?

8. Se respondeu sim na questão 7, preencha novamente a tabela 5.

Tabela 5 – Revisão das moléculas

Molécula Quantidade de bexigas Geometria da molécula Por quê?

H2O
CH4

NH3

CO2

BF3

O2

Fonte: Construção dos autores

1.1.2 Bolas e varetas: 2ª atividade 

A segunda atividade tem como objetivo reforçar e aprimorar o co-
nhecimento sobre a geometria molecular e analisar matematicamente 
a geometria que há nelas. A metodologia utilizada será a mesma da  
1ª atividade, com o auxílio de bolas de isopor e varetas para repre-
sentar as moléculas. 

As questões que nortearão esta atividade estão abaixo relacionadas.

1. Construa as moléculas abaixo usando bolas de isopor e vare-
tas, com o transferidor faça as medidas dos ângulos e depois 
as desenhe. 

Tabela 6 – Representação das moléculas construídas

CO2 H2O BF3 NH3 CH4

Fonte: Construção dos autores

2. Ligue as extremidades das bolinhas com barbante e preencha 
a tabela 7

Tabela 7 – Ângulos e geometrias das moléculas

Molécula
Geometria 
molecular

Por quê?
Ângulo entre os átomos 

(classificação)
Por quê?

H2O 
CH4 
NH3 
CO2 
BF3

Fonte: Construção dos autores
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3. Matematicamente, qual o nome dado à linha (representado por 
barbantes ou varetas) que liga um átomo ao outro?

 (   ) reta                (   ) semirreta   (   ) segmento de reta

4. Que polígono formou nas laterais da molécula de:

Tabela 8 – Polígono formado na lateral de cada molécula

Molécula Polígono Por quê?

H2O 
CH4 
NH3 
CO2 
BF3

Fonte: Construção dos autores

5. Pesquise e apresente:

a. O método usado para encontrar os ângulos das moléculas de 
NH3 e H2O;

b. Um breve relato sobre a utilização do: CO2, H2O, BF3, NH3 e CH4.

1.1.3 Construção e demonstração: 3ª Atividade

A terceira atividade tem como objetivo demonstrar matematica-
mente os ângulos das geometrias moleculares: linear, trigonal plana 
e tetraédrica e desenvolver problemas químicos e matemáticos, os 
quais tenham as moléculas como ator principal.

A seguir estão relacionadas as questões dessa atividade.

1. Descreva por dois métodos os cálculos e/ou desenhos necessá-
rios para encontrar os ângulos das moléculas de:

  BF3    CO2

2. Identifique a geometria das moléculas da NH3 e do CH4 e diga 
quantas faces, arestas e vértices cada uma delas tem?

3. Construa um cubo cuja aresta mede 15 cm usando canudinho 
e encontre as coordenadas do centro deste cubo, depois faça 
abaixo um esboço do método usado para encontrá-las.

4. Encontre a medida da diagonal de um quadrado do cubo cuja 
aresta mede 15 cm e use-a para construir um tetraedro. Des-
creva todo o caminho percorrido.

5. Encaixe o tetraedro dentro do cubo. As coordenadas do centro 
do cubo são as mesmas do centro do tetraedro, ou seja, o centro 
do cubo é o centro do tetraedro? Por quê?
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6. Todos os ângulos formados entre os átomos da molécula do 
CH4 são iguais? Por quê?

7. Encontrar uma fórmula para calcular a área e o volume do 
tetraedro.

1.1.4 Aprofundamento: 4ª atividade

A quarta atividade tem como objetivo aprofundar no estudo quí-
mico e, principalmente, matemático da molécula piramidal da amô-
nia e da tetraédrica do metano. Para alcançar estes objetivos serão 
construídas a geometria piramidal e tetraédrica, usando canudinhos.

Perguntas que nortearão a atividade:

1. Qual a massa molecular de 1 mol do metano? E de 1 mol da 
amônia?

2. Qual o volume molar de um mol do metano? De 2 mols de 
metano? De 5 mols de metano?

3. Qual o volume molar de um mol da amônia? De 2 mols da 
amônia? De 5 mols da amônia?

4. Quantas arestas, vértices e faces tem cada uma das estruturas?

5. Usando a medida da aresta do tetraedro, calcule a área de uma 
lateral, da base e a total e o volume desse poliedro.

6. Usando as medidas das arestas da base e da lateral da pirâmide, 
calcule a área lateral, da base e a total deste poliedro.

2 Aplicação da sequência didática

Em Química, aprende-se que toda a matéria é formada por átomos 
e que todo átomo tem um núcleo, em torno do qual “orbitam” os 
elétrons. Aprende-se também que esses átomos podem se ligar por 
meio de um compartilhamento de elétrons, formando uma molécula.  
De acordo com Paiva (2009), a disposição dos núcleos dos átomos que 
compõem cada molécula, determina a sua forma geométrica. Esta 
ideia é corroborada com Lira (c. 2006-2020), quando ele afirma que 
a geometria molecular baseia-se na forma espacial que as moléculas 
assumem pelo arranjo dos seus átomos ligados.

Mas onde entra a Matemática?

Para responder esta pergunta foram pensadas, elaboradas e de-
senvolvidas aulas em forma de sequência didática.
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As atividades foram desenvolvidas em sete aulas de duas horas cada,  
mas com um tempo maior, os conteúdos poderiam ter sido melhor 
aprofundados, conforme se constata na avaliação de uma das alunas: 
“Foi muita matéria em pouco tempo de aula, pois apesar de entender, 
a gente acaba confundindo e misturando coisas. A gente devia ter feito 
mais questões pra ajudar a assimilar”.

Apesar de acreditar que as atividades são mais apropriadas para 
os alunos do 3˚ ano, devido a geometria analítica, elas também podem 
ser desenvolvidas nas outras séries do Ensino Médio.

2.1 As bexigas: 1a atividade

A atividade começou com os alunos inflando bexigas de modo que 
elas tivessem basicamente o mesmo tamanho. Quando cheias, elas 
foram agrupadas em duas, três e quatro bexigas e amarradas umas 
nas outras. 

O uso de bexigas nesta atividade teve como objetivo propiciar aos 
alunos uma visão das moléculas, pois as bexigas funcionam como 
nuvens, onde o átomo central fica no centro delas. Por exemplo, em 
uma molécula que possui apenas duas nuvens eletrônicas ao redor do 
átomo central, ou seja, duas bexigas soltas, a maior distância possível 
entre elas é um ângulo de 180° (se o átomo central não possuir elétrons 
livres), consequentemente, a geometria da molécula será linear.

Um dos objetivos desta atividade foi identificar o nível de conhe-
cimento dos alunos sobre o assunto trabalhado e os resultados foram 
os seguintes:

• A maioria dos alunos tem noção do que seja molécula, mas ne-
nhum respondeu corretamente. Provavelmente isto aconteceu 
porque erroneamente, na maioria das vezes, molécula é usada 
tanto para compostos resultantes de ligações iônicas, quanto os 
de ligações covalentes. Mas há aqueles que não têm a mínima 
noção do que seja molécula.

• 35,7% dos alunos do vespertino e 25% dos alunos do noturno 
possuem uma noção distorcida sobre o que é figura geométrica.

• 82,8% dos alunos das duas salas preencheram corretamente 
as tabelas que continham as diversas informações sobre cada 
átomo usado nas moléculas, tendo o restante, apenas trocado 
alguns dos itens.
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• Quando foram desenhar as moléculas na fórmula estrutural ou 
eletrônica, usando a tabela periódica, houve um lapso por parte 
dos alunos do vespertino, pois 49,14% deles desenharam-nas 
com o formato das bexigas. Já os alunos do noturno, 67,33%, 
desenharam coerentemente como fora pedido.

• Apesar de serem avisados da existência de um átomo no en-
contro das bexigas, mais da metade dos alunos não conseguiu 
fazer a associação correta entre a quantidade de átomos em 
cada molécula dada e à quantidade de bexigas que já haviam 
sido esquematizadas.

Quando esta atividade foi pensada, imaginou-se que rapidamente 
eles conseguiriam desenvolvê-la e assim teria mais tempo para corri-
gi-la com os alunos, para que assim fosse possível discutir com mais 
detalhes sobre cada item pedido, mas aconteceu o contrário.

Demoraram muito para responder as questões e, consequentemente,  
o tempo reservado para a discussão das respostas foi pouco. Com isso,  
ao aplicar esta atividade, será melhor trocar a avaliação escrita a res-
peito dos conhecimentos prévios sobre o assunto abordado por uma  
avaliação mais dinâmica, onde todos possam participar ao mesmo tempo  
e, assim, sanar as dúvidas que forem surgindo, para que o aprendizado 
seja melhor.

Entretanto, também houve pontos positivos, pois eles conseguiram 
enxergar e, principalmente, entender as diferenças entre as geometrias 
de moléculas, que aparentemente deveriam ser a mesma, como por 
exemplo, o CO2 e H2O, apesar de ambas possuírem três átomos, elas têm 
geometria molecular diferente devido a presença ou ausência de elé-
trons livres. Usaram as próprias mãos para representar a presença dos 
elétrons livres, o que faz com que as bexigas fossem pressionadas a di-
minuir o ângulo devido à pressão que a mão (elétrons livres) fazia sobre  
as bexigas (moléculas). Todos participaram ativamente da atividade.

2.2 Bolas e varetas: 2ª atividade

Esta atividade começou no mesmo ritmo da primeira, mas os gru-
pos agora eram de quatro alunos.

Construíram as moléculas do CO2, H2O e BF3 usando bolas de isopor 
e varetas, conforme mostrado na figura 1. Daí foram respondendo as 
questões, para depois corrigir todas de uma só vez, mas percebeu-se 
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que o mesmo erro estava sendo cometido, pois as dúvidas que iam 
surgindo deveriam ser respondidas no momento do questionamento. 
Portanto,a construção das moléculas foi interrompida para serem 
apresentados slides sobre: massa molecular, volume molar, retas, 
semirretas, segmentos de retas, ângulos e triângulos.

Deste modo, foi possível questionar com os alunos os conceitos 
mostrados e, assim, sanar suas dúvidas. Além disso, houve uma so-
cialização de conhecimentos. .Assim, houve um melhor rendimento 
dos alunos.

Figura 1 – CO2, H2O e BF3 representados por bolas e varetas.
Fonte: Construção dos autores

A partir deste momento, em vez de trabalhar as cinco moléculas 
concomitantemente, resolveu-se refazer o roteiro das atividades, in-
vestigando uma molécula de cada vez.

Nas explicações, sempre foi feita a associação entre as moléculas 
de bexigas e as de bolas de isopor e varetas para que houvesse a com-
preensão de que ambas representavam a mesma molécula, mas de 
um ponto de vista diferente.

Após as explicações, foi pedido para ligarem as extremidades do 
BF3 com barbante (ver figura 2), para que pudessem visualizar melhor 
a geometria que ele formava e, assim, conseguissem responder com 
mais convicção os questionamentos, que estão abaixo relacionados.

1. Classifique o triângulo formado quanto aos lados e quanto aos 
ângulos.

2. Meça a aresta deste triângulo e calcule a sua área e o seu pe-
rímetro.

3. Qual a massa molecular do BF3?
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Figura 2 – Geometria trigonal do BF3

Fonte: Construção dos autores

Um dos objetivos era demonstrar o ângulo de 120˚ formado en-
tre os átomos desta molécula de duas formas diferentes, mas para 
que pudessem fazê-lo, percebeu-se que antes era necessário que 
aprendessem ou relembrassem alguns conceitos sobre: incentro, cir-
cuncentro, ortocentro e baricentro. Para isso, começou-se subdividindo 
duplas em três diferentes grupos. Cada dupla ficou com um tipo de 
triângulo: isósceles, escaleno ou equilátero.

Foram distribuídos folhas, régua, compasso e transferidor e foi 
mostrado como deveriam prosseguir para encontrar primeiramente o 
circuncentro de cada triângulo, depois o incentro, e assim por diante. 
Para que depois cada grupo pudesse mostrar e explicar como ficou o 
seu triângulo em relação a estes pontos notáveis e levá-los a perceber 
as diferenças e as semelhanças entre os triângulos com relação a estes 
pontos notáveis.

A maioria não conseguiu acompanhar o processo de construção 
destes pontos e logo percebeu-se que deste modo o objetivo não seria 
alcançado. Então, foram distribuídas novas folhas e foi escolhido o 
triângulo equilátero para começar a refazer a construção dos pontos 
notáveis (figura 3). Desta vez, fez-se passo a passo juntos e assim con-
seguiram acompanhar, tendo um aprendizado efetivo.

187 



Figura 3 – Pontos notáveis do triângulo equilátero
Fonte: Construção dos autores

Eles foram percebendo ao longo da construção que os pontos iam 
coincidindo e, assim, discutiu-se o porquê disso acontecer. A mesma 
coisa foi feita com o triângulo isósceles. Sempre procurando destacar 
os conceitos que já haviam estudado anteriormente e, assim, o objetivo 
foi alcançado, pois conseguiram concluir que no triângulo escaleno 
os pontos não iriam coincidir, sem precisar construí-lo. Os alunos do 
noturno não fizeram a etapa da construção em grupo e a atividade 
rendeu consideravelmente.

A par destes pontos notáveis dos triângulos, os alunos consegui-
ram demonstrar que o ângulo da molécula de BF3 é 120˚, sem muita 
dificuldade.

Foi deixada como tarefa de casa uma breve pesquisa sobre como 
os cientistas conseguiram encontrar os ângulos das moléculas de H2O 
e NH3 e, também, sobre a utilização de todas as moléculas estudadas. 
No dia seguinte, realizou-se um pequeno fórum para debater as pes-
quisas e todos puderam socializar o que descobriram com as pesquisas.
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2.3 Amônia e as pirâmides: 3ª atividade

A molécula da amônia foi construída com bolas de isopor e varetas, 
e as extremidades foram ligadas com barbantes (figuras 4(a) e 4(b)). 
Sempre fazendo com que eles analisassem a molécula sobre o olhar 
químico e, principalmente, matemático.

    
a) NH3 representada por bolas de isopor 

e varetas
b) Átomos de H ligados por bolas,  

varetas e barbante

Figura 4 – Representação da molécula da amônia
Fonte: Construção dos autores

Como a molécula da amônia tem geometria piramidal, explicou-se 
sobre as pirâmides e suas propriedades. Os alunos participaram fazen-
do perguntas e/ou comentários. Depois colocaram em prática o que 
tinham aprendido ou relembrado, resolvendo as seguintes questões:

1. Qual a massa molecular de 1 mol de amônia? E de 2 mols de 
amônia?

2. Qual o volume molar de 1 mol de amônia? E de 3 mols de 
amônia?

3. A molécula da amônia tem a geometria molecular, como mostra 
a figura 5, sendo assim, utilizando as informações nela contidas, 
resolva as atividades:

Figura 5 – Molécula da amônia
Fonte: Construção dos autores
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a – Classifique esta pirâmide.

b – Determine a quantidade de arestas, vértices e faces desta pirâmide. 

c – Calcule a área da base desta pirâmide.

d – Calcule a área lateral desta pirâmide. 

e – Calcule a área total desta pirâmide. 

f – Calcule o volume desta pirâmide.

As atividades foram desenvolvidas com sucesso, sempre utilizando a 
molécula construída para poder visualizar melhor o que estavam fazendo.

Para encontrar a área da base foi necessário que eles relembrassem 
os conteúdos já estudados como lei dos senos, lei dos cossenos e teore-
ma de Pitágoras. Foi bom, pois assim fez-se revisão destes conteúdos.

O cálculo do volume foi o que exigiu maior atenção e abstração, 
para atingir o objetivo, foram usadas varetas coloridas para mostrar 
onde fica a altura da pirâmide e o que deveria ser calculado para en-
contrar o seu valor, tais como raio da base, apótema lateral, de modo 
a encontrar o volume desta pirâmide.

2.4 Metano e o tetraedro: 4a atividade

Foi construída a molécula do metano usando bolas de isopor e 
varetas (figura 6(a)) e foram ligadas as extremidades dos átomos com 
barbante (figura 6(b)) para conseguir visualizar melhor a geometria 
tetraédrica desta molécula.

     
a) CH4 representado por bolas b) Átomos de H ligados por bolas, varetas e 

barbante formando o tetraedro

Figura 6 – Representação da molécula da amônia
Fonte: Construção dos autores
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O desenvolvimento desta atividade aconteceu da seguinte maneira:

• Construção com canudinhos, varetas e barbantes de um cubo de  
aresta 2a, sendo um dos vértices o ponto de origem dos eixos e  
encontrar as coordenadas dos seus vértices. Foi preciso relembrar  
como encontrar coordenadas usando dois eixos: x e y, e desenhar  
um cubo no quadro, para que eles conseguissem enxergar quais  
eram as coordenadas que compunham o cubo. O fato de terem um  
cubo em mãos contribuiu muito na visualização das coordenadas.

• Encontro das coordenadas do centro desse cubo.

• Construção com canudinhos e barbante de um tetraedro cuja me-
dida da aresta seja a mesma medida da diagonal do cubo (figura 7).

Figura 7 – Aluno observando o cubo e o tetraedro
Fonte: Construção dos autores

• Encaixe do tetraedro dentro do cubo de modo que um dos seus 
vértices seja o ponto de origem dos três eixos (figura 8) e en-
contrar as coordenadas dos vértices e do centro deste tetraedro.

Figura 8 – Tetraedro encaixado dentro do cubo
Fonte: Construção dos autores
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Como a molécula do metano e o tetraedro de canudinho se encai-
xam, usou-se o carbono (átomo central da molécula do metano) para 
mostrar o centro do tetraedro e, consequentemente, do cubo também 
se encaixam (figura 9).

Figura 9 – CH4 dentro do tetraedro que está dentro do cubo
Fonte: Construção dos autores

Para brindar matematicamente a figura 9, foi demonstrado como 
encontrar o ângulo de 109,5˚ do metano.

Usando varetas coloridas e o tetraedro de canudinho (figura 10), os 
alunos calcularam a área, a altura, a apótema o volume do tetraedro.

Figura 10 – Geometria tetraédrica do CH4

Fonte: Construção dos autores
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Em seguida usaram tudo o que haviam aprendido resolvendo 
diversas questões relacionadas a Química e à Matemática, tais como:

1. Qual a massa molar de 1 mol de metano? E de 3 mols de metano?

2. Qual o volume molecular de 1 mol de metano? E de 4 mols de 
metano?

3. Qual a geometria molecular da molécula do metano?

4. Determine a quantidade de arestas, vértices e faces desta pirâ-
mide. 

5. Calcule a área da base desta pirâmide.

Figura 11 – Aluna resolvendo as atividades com o auxílio das construções
Fonte: Construção dos autores

Como produto final, montou-se uma apostila com todos os conteú-
dos ministrados durante os dias de aula para que os alunos pudessem 
revisar em casa e, assim, aprimorar todo o conhecimento adquirido.

2.5 Com a palavra: “o estudante”

Os objetivos foram alcançados, pois todos participaram das ativi-
dades questionando, resolvendo, colaborando com o colega e sempre 
procurando sanar as dúvidas que por ventura ainda existiam. Ao final 
das aulas pediu-se aos alunos um relatório e a seguir estão alguns tre-
chos. Como os relatórios não contêm os nomes dos alunos, optou-se 
por colocá-los entre aspas, ou seja, o que está entre aspas é a opinião 
de cada um deles.

“A aula foi proveitosa do começo ao fim, com explicações e ativida-
des criativas e teve a participação dos alunos e com o uso das bexigas, 
canudos, bolinhas, deu um ar mais ‘real’ e prático para a matéria.  
O uso das imagens no slide também colabora para o entendimento, 
ainda mais se tratando de matemática.”
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“Eu gostei do modo de apresentação, com as formas, porque eu 
acho melhor um aluno estudar olhando as formas de perto, fazendo 
as formas.”

“As aulas foram produtivas e o que facilitou o entendimento foi os 
desenhos que fizemos, pois torna mais ‘real’ e dá pra entender melhor.”

“Gostei da forma criativa de passar o conteúdo, o que o tornou 
muito menos cansativo, e a ideia de mostrar como e porque chega-
mos a algumas fórmulas facilita porque ao invés de decorar, a gente 
aprende o caminho e o sentido das fórmulas.”

“Como ponto negativo, acho que o tempo foi curto e por isso ti-
vemos que fazer tudo meio rápido, o que deixou a gente um pouco 
atordoado com tanta informação. Mas isso será compensado porque 
teremos tempo de relembrar e analisar tudo em casa com mais calma.”

“Achei bem interessante unir as duas matérias em um assunto só.”

“Achei interessante que, através dos pequenos desenhos, entendi 
sobre bissetriz, incentro e circuncentro, que antes era difícil de enten-
der e a sala toda interagiu.”

“Eu entendi mais o conteúdo que foi tratado, pois eu montei e dese-
nhei as figuras, isso facilitou a compreensão da geometria molecular. 
Gostei muito da oportunidade de montar as figuras geométricas como 
o tetraedro e o cubo, isso facilitou o meu entendimento das fórmulas 
e das contas. Pena que o tempo foi curto para tanta informação.”

“Montando as estruturas moleculares eu entendi melhor porque 
uma molécula pode ter o mesmo número de átomos comparado à outra, 
que elas necessariamente não vão ter a mesma estrutura molecular.”

“Durante as primeiras atividades envolvendo Química e Matemá-
tica foi meio confuso, mas depois foi organizando tudo.”

“Tive dificuldades nas primeiras aulas, mas consegui compreender 
nas aulas seguintes.”

“A ideia de construirmos o cubo e o tetraedro para descobrir o 
ângulo do metano foi uma experiência nova e de certa forma mais 
fácil de entender, já que com os objetos em mãos conseguimos olhar 
as dimensões dos objetos, o que torna mais fácil a compreensão.”
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Considerações finais

Será que está sendo ensinado aos alunos identificar e usar toda 
essa geometria que está à disposição?

Este foi um dos questionamentos feito durante a elaboração deste 
trabalho, pois vê-se que os alunos apresentam muitas dificuldades 
para identificar geometricamente um determinado objeto, ou seja, 
alguns não possuem os conceitos básicos que permeiam o estudo da 
geometria.

Analisando criticamente, provavelmente, o problema esteja no 
currículo e nos livros didáticos que as escolas adotam, pois a geome-
tria é colocada lá no final do livro e com tanta álgebra que se precisa 
ensinar aos alunos, acaba-se por deixar de lado o estudo dos concei-
tos geométricos. É preciso registrar também que alguns professores, 
por não terem um bom conhecimento geométrico, acabam “fugindo” 
deste conteúdo.

Outra consequência disto é a falta de habilidade que os alunos de-
monstram quando precisam utilizar: régua, compasso e transferidor. 
Parece até que nunca lhes foram apresentados estes simples instru-
mentos. Tudo isso foi possível de ser observado durante a realização 
das atividades.

Durante a correção da primeira atividade chamou a atenção as 
incoerências que os alunos escreveram nos itens que pediam para 
descrever o tipo de geometria que a disposição da molécula formava. 
Também apresentaram muita dificuldade para conseguir desenhar 
com o auxílio de régua, compasso e transferidor, bem como os pontos 
notáveis dos triângulos. A grande maioria precisou de auxílio para 
conseguir concluir.

Na realização da primeira atividade, alguns pareciam confusos, 
querendo saber se era Química ou Matemática, a que respondeu-se: 
eram as duas. Isto mostra, o quanto estão acostumados a separar o 
conhecimento como se fossem duas disciplinas que não interagem. 
Passado a estranheza do primeiro momento, tudo aconteceu natural-
mente. Os alunos gostaram de poder sentir o objeto de estudo, pois 
normalmente só estudam olhando os desenhos no papel.

Outra evidência de que normalmente são deixados de lado os con-
ceitos geométricos, foi quando eles tiveram que deduzir as fórmulas  

195 



para o cálculo da área e do volume das pirâmides, onde a maior dificul-
dade não era com os cálculos, mas conseguir abstrair as informações 
necessárias para realizar os cálculos. A construção das moléculas aju-
dou muito neste sentido, pois quando é possível aliar teoria e prática, 
o aprendizado fica mais prazeroso e mais real, como disse a maior 
parte dos alunos.

As atividades desenvolvidas tiveram resultados satisfatórios, pois 
em duplas os alunos se soltaram mais, participaram ativamente de 
todo o processo de construção das moléculas e, principalmente, da 
construção dos conhecimentos ali envolvidos, alcançando assim os 
objetivos esperados.

Além dos conteúdos já elencados, é possível ainda, trabalhar: posi-
ção dos planos e das retas, distância entre dois pontos, ponto médio etc.

Este trabalho, também, possibilitou observar a necessidade de 
estudar e ensinar as demonstrações que envolvem os conteúdos ma-
temáticos e químicos, pois, depois de se conscientizar disto, passa-se 
a olhar os livros didáticos de outra maneira e a preparar as aulas de 
modo que elas estejam sempre presentes.

Vale ressaltar, que a experiência adquirida na elaboração e exe-
cução deste trabalho, contribuiu de modo significativo para o aper-
feiçoamento pessoal e profissional, pois fez rever velhos conceitos, 
aprimorá-los e acrescentar novos.
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CAPÍTULO 9

Atividades em sala de aula para  
o ensino de Trigonometria  
e avaliação de resultados

Edmar Floriano Amaro20 
Geraldo Lúcio Diniz21

Introdução

Um dos grandes desafios da educação pública no Brasil é o de 
melhorar a qualidade do ensino na Educação Básica, principalmente 
nas etapas de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Na busca desta 
melhoria, governo e sociedade têm se mobilizado e promovido algumas 
ações importantes. Pode ser citada a implantação pelo Governo Federal 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério (FUNDEF), em 1997, com duração de 
dez anos, sucedido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), em 2007, com duração prevista de 14 anos, ambos em nível 
nacional (BRASIL, 2018; PERNAMBUCO, 2007). 

Em Mato Grosso, o governo estadual implantou gradualmente o 
regime de Ciclos de Formação Humana no Ensino Fundamental de 
nove anos, com início em 2002, alcançando todas as escolas da rede 
estadual em 2007, criou o Centro de Formação e Atualização do Profes-
sor (CEFAPRO), em 1997, um órgão dentro da estrutura da Secretaria 
de Estado de Educação que tem como uma de suas funções qualificar 
os profissionais da educação da rede estadual (MATO GROSSO, 2002). 

Em 2011 teve início o Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional (PROFMAT), um curso semipresencial com oferta na-
cional, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) em 
parceria com Instituições de Ensino Superior (IES) associadas em uma 

20 Mestre em Matemática pela UFMT. edmarflorianoa@gmail.com

21 Doutor em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp. geraldo@ufmt.br
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rede nacional, no âmbito do sistema Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), oferecendo inicialmente cerca de 1200 vagas 
em todo Brasil, ampliadas para 2570,em 2013. Um dos critérios para 
ingresso no PROFMAT é que o aluno classificado no exame de seleção 
seja professor em exercício no Ensino Básico, preferencialmente na 
escola pública. De acordo com o regimento do curso, o PROFMAT:

[...] tem como objetivo proporcionar formação matemá-
tica aprofundada relevante e articulada com o exercício 
da docência no ensino básico, visando fornecer ao egres-
so, qualificação certificada, com o título de mestre, para 
o exercício da profissão de professor de matemática. 
(SBM, 2011)

Este trabalho relata a experiência da aplicação de uma sequência de 
atividades de trigonometria em sala de aula, em uma turma de alunos 
do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de ensino 
do Estado de Mato Grosso por um mestrando do PROFMAT, avalia os 
resultados que as atividades propiciaram em termos de aprendizagem 
dos alunos, e, também, faz uma reflexão sobre as causas da baixa 
qualidade do ensino de Matemática nas escolas da rede pública de 
ensino no estado de Mato Grosso.

1 Apresentação do tema escolhido

1.1 Escolha do tema

Decidido que esse trabalho seria na modalidade aplicação de ativi-
dades em sala de aula e avaliação de resultados, era então necessário 
escolher o tema a ser trabalhado. Ficou resolvido que seriam traba-
lhados conteúdos de trigonometria no triângulo retângulo. Houve o 
cuidado de conversar com os alunos sobre a mudança no planeja-
mento, apresentando a eles a relevância dos conteúdos que seriam 
trabalhados, sem desvalorizar os de geometria analítica que estavam 
em andamento naquele momento. Eles concordaram.
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1.2 O ensino de trigonometria na Educação Básica

Os livros didáticos de Matemática costumam trazer os conteúdos 
de trigonometria no nono ano do Ensino Fundamental, quando é 
explorada a trigonometria no triângulo retângulo, com definição 
de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. São apresentadas 
situações-problema para serem resolvidas fazendo aplicação das 
razões estudadas, podendo também demonstrar as fórmulas chamadas 
de relações trigonométricas fundamentais, lembrando que neste caso 
seno, cosseno e tangente assumem apenas valores positivos.

No Ensino Médio, geralmente, a trigonometria é trabalhada na se-
gunda série, porém, nada impede que seja trabalhada em outra série, ou 
mesmo uma parte na primeira série e, outra, na segunda, como é o caso 
da coleção Matemática Ensino Médio (SMOLE; DINIZ, 2005a, 2005b),  
que traz, entre outros temas de estudo, as relações trigonométricas 
num triângulo retângulo; o cálculo de seno, cosseno e tangente de 
ângulos agudos especiais; e relações entre seno, cosseno e tangente.

Na realidade da Escola Estadual Alvarina Alves de Freitas, com ape-
nas três aulas semanais e a necessidade constante de se rever conteú-
dos do Ensino Fundamental, há que se eleger o que vai ser trabalhado 
em trigonometria e com que profundidade os temas serão abordados.

1.3 Material de trigonometria na Educação Básica

Há bastante material didático na escola para trabalhar trigono-
metria de forma teórica. São livros de diversos autores, abordagens 
diferenciadas, formas diferentes de demonstrar um teorema. Pode-se 
citar como exemplo a demonstração das funções trigonométricas da 
soma, que pode ser feita a partir de triângulos adequadamente traçados 
no círculo trigonométrico e se chegar ao seno da soma, e, a partir daí, 
deduzir o cosseno e a tangente da soma. Ou ainda, iniciar com dois 
arcos a e b de medidas diferentes, ambos com uma das extremidades 
sobre a origem da circunferência trigonométrica, chegar ao cosseno 
da soma e deduzir as demais. 

Além dos livros didáticos, existe a possibilidade de acessar mate-
rial didático pela Internet. Como exemplo cita-se uma aula em vídeo 
sobre aplicações da trigonometria (WAGNER, 2001). Programas de 
geometria dinâmica podem ser explorados, e tem-se ainda o recurso 
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do quadro e pincel com que muita coisa boa pode ser feita. Quanto 
às aulas práticas, pode-se fazer alguma coisa usando uma trena e um 
transferidor, mas o ideal seria que a escola dispusesse de um teodoli-
to para uso didático-pedagógico, com o qual se poderiam fazer aulas 
práticas muito ricas.

2 Apresentação da proposta

2.1 Atividades escolhidas

As atividades escolhidas para serem aplicadas abrangeram os 
seguintes tópicos:

• Definição de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo no 
triângulo retângulo;

• Resolução de situações-problema envolvendo cálculo de distân-
cias com o uso da trigonometria;

• Projeção da altura do triângulo equilátero para calcular os va-
lores das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente dos 
ângulos de 30° e 60°;

• Projeção da diagonal do quadrado para calcular os valores das ra-
zões trigonométricas seno, cosseno e tangente do ângulo de 45°;

• Demonstração da relação fundamental da trigonometria e ver 
algumas aplicações.

O fato de os alunos da turma escolhida ainda não terem estudado 
os conteúdos de trigonometria nas séries anteriores foi o principal 
motivo da escolha do tema a ser trabalhado.

2.2 Contexto

A Escola Estadual Alvarina Alves de Freitas, instituição educacional 
onde foi realizada a aplicação das atividades, pertence à Rede Estadual 
de Educação do Estado de Mato Grosso e está localizada na rua Rosário 
Oeste, nº 300, Centro, no Município de Planalto da Serra. A cidade de 
aproximadamente 3000 habitantes, fica distante 260 km da capital do 
estado. A escola iniciou o ano letivo de 2012 com 188 alunos no Ensino 
Fundamental regular, 73 alunos no Ensino Fundamental Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e 160 alunos no Ensino Médio, totalizando 
421 alunos, e terminou o ano letivo com 316 alunos. O fluxo de alunos 
pode ser observado na tabela 1:
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Tabela 1 - Fluxo de alunos - EE Alvarina A Freitas - 2012

Situação do aluno
E. Fundamental 

regular
E. Fundamental EJA Ensino Médio Total

Matricula inicial 188 73 160 421

Desistentes - 42 14 56

Transferidos 17 3 29 49

Fonte: Mato Grosso (2013)

Os professores de várias disciplinas que atuaram na EE Alvarina 
Alves de Freitas em 2012 eram habilitados. No entanto, os professores 
que lecionaram Artes, Educação Física, História, Química e Ciências, 
naquele ano, não eram habilitados nessas disciplinas.

Os alunos da referida escola são de famílias de trabalhadores rurais,  
funcionários públicos, comerciantes, trabalhadores autônomos, presta-
dores de serviços, aposentados, sendo que uma importante parcela da 
população é composta de famílias de baixa renda. Alguns alunos são 
maiores de idade, alguns casados, pais de família. A participação dos 
pais na vida escolar dos filhos é fraca. O Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) da escola para os anos finais do Ensino 
Fundamental, de 2005 a 2011, e o comparativo com Mato Grosso e 
Brasil, se encontra na tabela 2:

Tabela 2 - IDEB 9º ano 

Ano 2005 2007 2009 2011 Referência

IDEB

3,0 3,8 4,8 4,6 Escola Alvarina

2,9 3,6 4,2 4,3 Estado de Mato Grosso

3,3 3,6 3,8 3,9 Brasil

Fonte: Ministério da Educação (2013)

Pode-se observar que o IDEB da EE Alvarina A Freitas está acima 
da média de Mato Grosso e do Brasil, mas se percebeu uma queda na 
aprendizagem dos alunos que tem gerado preocupações. A situação 
já foi discutida na escola na tentativa de se encontrar saídas para 
promover melhoras, ou pelo menos evitar que o índice caia ainda 
mais. Entretanto, diante do grande desinteresse pela aprendizagem 
mostrado por muitos alunos, teme-se que a qualidade do ensino possa 
piorar na instituição.
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2.3 Considerações sobre a qualidade do ensino da escola pública

Sobre as dificuldades que se têm encontrado e que têm impedido 
que o resultado do trabalho do professor de Matemática da escola pú-
blica seja de boa qualidade é que se passará a comentar nesta seção.  
Primeiramente, é conveniente que se recordem as finalidades da 
Educação Básica: “A educação básica tem por finalidades desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho 
e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, Art. 22).

Os resultados apresentados pelos instrumentos do governo que 
avaliam a qualidade do ensino público mostram que a educação básica 
não tem conseguido assegurar essa formação comum e nem fornecer os 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores a contento.  
Afirma o documento elaborado e publicado por Parceiros da Educação 
(2010, p. 1):

A educação de baixa qualidade é tida como a principal 
causa do alto grau de violência, baixo Índice de Desen-
volvi-mento  Humano (IDH) e já reflete na estrutural fal-
ta de profissionais qualificados necessários para poder-
mos trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável 
de longo prazo.

Mais grave ainda, do ponto de vista humano, é não pro-
porcionar a milhões de crianças e adolescentes a chance 
de maximizar o seu potencial, submetendo-os à margi-
nalidade, a subempregos ou a trabalhos manuais de pou-
co valor agregado, sem lhes dar chance de mobilidade 
profissional ou social.

A convivência com esta frustração na sala de aula é uma realidade 
de muitos professores e o resultado das pesquisas só vem confirmar 
uma situação testemunhada cotidianamente por muitos que traba-
lham na escola pública. O professor responsável se incomoda com 
esta situação que acaba por gerar desilusão e o desejo de abandonar 
a carreira de educador. 

O Estadão.com.br (2010), publicou na sua edição de 3 de julho o 
resultado de uma pesquisa com relação ao desinteresse dos alunos pe-
las aulas, baseada numa pesquisa sobre as justificativas das faltas dos 
alunos, onde 21,5% justificaram sua falta devido ao desinteresse pela 
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aprendizagem. Porém a publicação diz que os resultados da pesquisa 
apontam apenas indícios da falta de interesse, que, para identificar o 
tamanho do desinteresse, o ideal seriam estudos em sala de aula, que 
ficariam muito caros. Ou seja, o desinteresse pode ser bem maior que 
o identificado pela pesquisa. Também se pode ler na mesma edição 
de o Estadão.com.br (2010, p. 1):

O ensino médio, etapa com a maior taxa de evasão, sofre 
também com um tipo informal de abandono: o desinte- 
resse. O aluno se matricula, cursa, mas não presta atenção  
nas aulas, não estuda, não faz lição. Essa pode ser uma das  
causas do crescimento de apenas 0,1 na nota de 3,6 dessa  
etapa escolar do Índice de Desenvolvimento da Educação  
Básica (Ideb) de 2009, divulgado na quinta-feira pelo MEC.

É fato que para melhorar a qualidade do Ensino Básico da escola 
pública, em Matemática especificamente, o professor precisa ter uma 
formação matemática aprofundada, relevante e articulada com o 
exercício da docência, desde as séries iniciais. Entretanto, somente a 
mudança deste fator, apesar de muito relevante, não tem o poder de 
promover a melhoria da qualidade do ensino de Matemática que se 
espera. Além disso, sabe-se que uma melhoria na aprendizagem em 
Matemática também depende de um melhor desempenho do aluno 
em outras áreas, como leitura e interpretação de textos, por exemplo.

Junto com a formação de qualidade do professor é necessário 
que venham outras mudanças, principalmente aquelas que possam 
influenciar positivamente o interesse do aluno pela aprendizagem.  
A promoção automática no Ensino Fundamental nas escolas estaduais, 
alunos com grande déficit de aprendizado (inclusive no Ensino Médio)  
e a descrença na mobilidade profissional e social, que um bom apren-
dizado poderia lhes proporcionar, podem ser citadas como causas 
principais do desinteresse dos alunos. Como aprender ou não é indife-
rente para que o estudante seja promovido, então vale a lei natural do 
menor esforço. Além disso, alguns alunos, por não terem aprendido o 
básico no Ensino Fundamental, não conseguem se integrar, visto que 
as atividades trabalhadas estão além da sua zona de desenvolvimento 
proximal. É como se o professor estivesse falando com eles em uma 
linguagem desconhecida.
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Parceiros da Educação (2010) acreditam que para fazer uma ver-
dadeira transformação na educação básica, e não apenas se contentar 
com pequenas melhorias, o Brasil precisa propor e executar um plano 
da mesma envergadura da proposta para transformar a educação bá-
sica brasileira, contida no documento que elaboraram e publicaram.

2.4 Participantes

Participaram da aplicação das atividades 16 alunos da 3ª série, tur-
ma única, do Ensino Médio da Escola Estadual Alvarina Alves de Freitas.  
As idades dos alunos participantes são as seguintes, tomando como 
data de referência 20 de dezembro de 2012: nove alunos com 17 anos,  
três alunos com 18 anos e quatro alunos com mais de 18 anos, sendo 
o mais velho com 24 anos.

2.5 Condução do trabalho

Após decidir trabalhar com conteúdos de trigonometria, propôs-
-se fazer uma avaliação para verificar se os alunos dominavam os 
conhecimentos do Ensino Fundamental que seriam requisitados para 
trabalhar definições e demonstrações no decorrer das aulas sobre o 
assunto escolhido. A avaliação procurava verificar o conhecimento 
dos alunos sobre: relação entre ângulos formados por retas paralelas 
cortadas por retas transversais; propriedades e relações entre triân-
gulos semelhantes; cálculo do terceiro lado de um triângulo retângulo, 
conhecendo as medidas dos outros dois lados; cálculo da medida da 
diagonal de um quadrado e da altura de um triângulo equilátero,  
conhecendo-se as medidas de seus lados; cálculo do comprimento de 
uma circunferência cujo raio é conhecido, e o comprimento de um arco 
de circunferência conhecido o seu raio e seu ângulo central.

Analisado o resultado da avaliação, se constatou que seria neces-
sária uma revisão, mesmo que rápida pelos conteúdos constantes da 
avaliação citada. Assim, se planejou usar cinco aulas de 50 minutos 
para trabalhar os conteúdos avaliados no teste dado, além de outras 
questões semelhantes. O intuito desta “revisão de conteúdos” foi de 
criar uma base para que se pudesse começar a construir os conheci-
mentos de trigonometria. Rego (1995) escreve que a aprendizagem 
deve partir da zona de conhecimento real e que deve se trabalhar na 
zona de desenvolvimento proximal para ampliá-la e ir transformando 
zona de desenvolvimento proximal em desenvolvimento real.
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2.5.1 Primeira atividade

A primeira atividade propunha que os alunos se agrupassem em 
duplas para resolver a seguinte situação:

Considere os triângulos ABE, ACF e ADG da figura 1. Desmembre-os 
para facilitar a visualização e em seguida calcule com o auxílio de uma 
calculadora os valores aproximados das seguintes razões:

cateto oposto ; cateto adjacente ;     cateto oposto   
                  hipotenusa        hipotenusa        cateto adjacente

Observação: As medidas das hipotenusas são valores aproximados.

Figura 1 – Triângulos ABE, ACF e ADG
Fonte: Construção dos autores

Com essa atividade, levando em consideração que se usou valores 
aproximados para facilitar a compreensão do conceito num primeiro 
momento, se teve por objetivo explorar os seguintes conhecimentos 
matemáticos:

• Os triângulos que compunham cada conjunto eram semelhantes 
entre si. Para se chegar a essa conclusão, bastava observar que 
cada um deles possuía um ângulo reto e um ângulo agudo em 
comum e, portanto, recaíam no caso AA (Ângulo, Ângulo) de 
semelhança de triângulos;

• Os valores das razões sen Â, cos Â e tan Â eram respectivamente 
iguais, independente de qual dos triângulos de cada conjunto 
fosse utilizado, devido ao fato de as medidas dos lados corres-
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pondentes em triângulos semelhantes serem proporcionais. 
Neste caso, o valor de cada razão trigonométrica independe do 
tamanho do triângulo, e o seno de um ângulo de 30º, por exem-
plo, seria o mesmo se calculado em um triângulo de tamanho 
microscópico, ou de tamanho astronômico. Daí, o valor da razão 
trigonométrica ser referente à medida do ângulo apenas.

Acredita-se que ao definir seno, cosseno e tangente de um ângulo 
da forma descrita, seria facilitada a compreensão e memorização 
das “fórmulas” trazidas pelos livros didáticos e reiteradas por muitos 
professores.

2.5.2 Segunda atividade

Foi proposta uma atividade com alguns exercícios como o apre-
sentado abaixo:

Calcule o valor de a e b na figura 2, sabendo que tan Â =  2 
3

.

Figura 2 – Triângulo retângulo ABC
Fonte: Construção dos autores

O objetivo desta atividade foi verificar a habilidade do aluno em 
selecionar os procedimentos e as “ferramentas” corretos para resolver 
esse tipo de situação-problema. Além disso, avaliar se os conceitos 
anteriormente estudados estavam internalizados22.

22 Segundo Vygotsky, conhecimentos da zona de desenvolvimento proximal vão sendo internali-
zados e passam a compor a zona de desenvolvimento real, conforme Rego (1995).
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2.5.3 Terceira atividade

Resolver situações-problema como as apresentadas a seguir (situa- 
ções fictícias):

1ª – Um engenheiro, com sua equipe, portando instrumentos de 
trabalho, como um teodolito, uma trena, calculadora, lápis e papel para 
anotações, deseja medir a largura aproximada de um rio sem ter que 
atravessá-lo. O engenheiro criou um esquema, como o representado 
na figura abaixo, sendo o segmento AB paralelo à margem do rio, e o 
segmento BC perpendicular à mesma margem, C representa um ponto 
na margem oposta do rio, e A e B duas estacas fincadas adequadamente 
na margem adjacente. A partir dos dados da figura 3, suponha que 
você seja esse engenheiro, e calcule a largura do rio.

Figura 3 – Triângulo retângulo ABC
Fonte: Construção dos autores

2ª – Um edifício encontra-se em um terreno plano e cercado por 
um alambrado. Curioso para saber a altura do edifício, uma pessoa, 
de posse de um teodolito e uma trena, usou a seguinte estratégia para 
calcular a referida altura, já que não queria atravessar o alambrado: 
a uma distância x da base do prédio, postou o teodolito a 1m de altura 
do chão, e, deste ponto observou o ângulo β formado entre a horizontal 
e o topo do edifício; em seguida, afastou mais 20m em linha reta, e 
observou a medida do ângulo β entre a horizontal e o topo do edifício 
(vide figura 4). Sabendo que as medidas dos ângulos verificados foram 
α = 50,19° e β = 45°, qual era a medida da altura do prédio?
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Figura 4 – Representação gráfica da situação-problema.
Fonte: Construção dos autores

Situações-problema como as desta atividade têm como objetivo 
desenvolver as habilidades dos alunos na utilização dos procedimentos 
corretos para resolvê-las e mostrar a utilidade da trigonometria para 
calcular distâncias em locais inacessíveis ou de difícil acesso.

2.5.4 Quarta atividade

Foi proposta uma atividade com o triângulo equilátero. O aluno 
deveria traçar sua altura, e a partir dos triângulos retângulos obtidos, 
demonstrar o valor das razões trigonométricas para os ângulos de 
30° e 60°. 

Propôs-se também um exercício com um quadrado. O estudante 
deveria traçar sua diagonal para demonstrar as mesmas razões para 
o ângulo de 45°. Trata-se de uma atividade clássica encontrada em 
muitos livros didáticos quando se trabalha trigonometria no triângulo 
retângulo.

Esta quarta atividade tem por objetivo:

• Mostrar ao aluno que existem estratégias matemáticas para 
demonstrar os valores das razões trigonométricas;

• Desenvolver habilidades de manipulação das expressões mate-
máticas até chegar a um resultado simplificado;

• Internalizar os conceitos já trabalhados anteriormente;

• Tomar conhecimento da tabela dos valores de seno, cosseno e 
tangente dos ângulos de 30°, 45° e 60°, chamados ângulos notá-
veis e que são muito cobrados em exames e concursos;
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• Usar estratégias semelhantes para resolução de outras situações-
-problema do mesmo gênero.

2.5.5 Quinta atividade

Como quinta e última atividade foi proposta a demonstração da 
primeira relação fundamental da trigonometria: sen2 α + cos2 α = 1. 
Tal qual atividades anteriores, os objetivos foram reforçar os conceitos 
trabalhados, principalmente seno e cosseno, e desenvolver habilidades 
de manipulação das expressões matemáticas.

3 Relato da experiência

Como as atividades já foram apresentadas, bem como o que se es-
perava com suas aplicações, será relatado a seguir, de forma resumida, 
a aplicação das cinco atividades aplicadas aos alunos. Também serão 
avaliados os resultados alcançados com as suas aplicações.

3.1 Relato da aplicação da primeira atividade

Para a execução desse exercício, os alunos foram organizados em 
duplas. Distribuiu-se, então, a atividade impressa em papel A4. Utili-
zaram-se duas aulas de 50 minutos para trabalhar esta atividade, que 
contém outros exercícios semelhantes a este. 

O desenvolvimento aconteceu de acordo com os passos seguintes:

1º passo – Pediu-se que os estudantes desmembrassem os triângulos 
da figura 1. Em seguida, foram orientados a calcular, com o auxílio de 
uma calculadora, os valores aproximados das razões

cateto oposto ; cateto adjacente ;     cateto oposto   
                  hipotenusa        hipotenusa        cateto adjacente
o que no caso da figura 1 daria os seguintes resultados, com arredon-
damento para duas casas decimais:

Triângulo ABE:

cateto oposto 
hipotenusa =      2     

2,828
= 0,707 & 0,71

cateto adjacente 
hipotenusa  =      2     

2,828
= 0,707 & 0,71

   cateto oposto    
  cateto adjacente =   2  

 2
= 1
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Triângulo ACE:

cateto oposto 
hipotenusa =      5     

7,090
= 0,705 & 0,71

cateto adjacente 
hipotenusa  =      5     

7,090
= 0,705 & 0,71

   cateto oposto    
  cateto adjacente =   5  

 5
= 1

Triângulo ADG:

cateto oposto 
hipotenusa =      7     

9,888
= 0,708 & 0,71

cateto adjacente 
hipotenusa  =      7     

9,888
= 0,708 & 0,71

   cateto oposto    
  cateto adjacente =   7  

 7
= 1

2º passo – Pediu-se que comparassem os valores obtidos nas res-
pectivas razões em cada conjunto de triângulos semelhantes, e cons-
tataram que eram iguais;

3º passo – Definiu-se que as razões calculadas eram, respectiva-
mente, os valores aproximados do seno, do cosseno e da tangente do 
ângulo Â.

Aproveitou-se para recordar os casos de semelhança de triângulos e 
mostrar que os triângulos parcialmente sobrepostos eram semelhantes 
pelo caso AA (Ângulo, Ângulo), ou seja, possuíam dois pares de ângulos  
respectivamente congruentes: o do vértice comum (Â) e o de 90°.

Além disso, observou-se que os valores encontrados para as razões 
respectivas em cada triângulo (seno, cosseno e tangente) tinham o mes-
mo valor devido ao fato de as medidas dos lados correspondentes de 
dois ou mais triângulos semelhantes serem proporcionais. Concluiu-se 
que, independente do “tamanho” do triângulo retângulo, se ele possuir 
um ângulo agudo Â’ congruente com o ângulo Â, então sen Â’ = sen Â, 
cos Â’ = cos Â e tan Â’ = tan Â. Na oportunidade também se falou de 
regra de arredondamento e de maneiras de distinguir cateto oposto 
de cateto adjacente, pois os alunos mostraram dificuldades em fazê-lo.

Observação: depois de trabalhar com valores aproximados se 
fez no quadro-branco os cálculos exatos de sen Â e cos Â, usando o 
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Teorema de Pitágoras para calcular o valor exato das hipotenusas dos 
triângulos da figura 1.

3.2 Relato da aplicação da segunda atividade

Atividade: Calcule o valor de a e b conforme figura 2, sabendo que 
tan Â =  2  

 3
.

Inicialmente deixou-se que os alunos tentassem, em duplas, resol-
ver sem a ajuda do professor. Nenhuma dupla conseguiu. Depois de 
tentarem por alguns minutos, algumas chegaram a resultados absur-
dos, usando procedimentos e cálculos sem nenhuma lógica, e outras 
desistiram sem chegar a resultado algum.

Quando se achou que era o momento propício, se interveio pro-
pondo que todos acompanhassem a resolução na lousa.

Iniciou-se a resolução recordando que pela definição a tangen-
te de um ângulo agudo (no triângulo retângulo) é dada pela razão 
   cateto oposto    
cateto adjacente

, e, portanto, se poderia escrever que tan Â =  a  
 6

=  2  
 3

. 

Daí, usando a propriedade fundamental das proporções (produto 
dos extremos igual ao produto dos meios) se concluiu que 3.a = 12, e, 
portanto, a = 4. Assim se obteve a medida do cateto oposto ao ângulo 
Â, igual a 4 unidades.

Alguns se entusiasmaram, perguntando: “é tão fácil assim professor?”.  
Então ofereceu-se a oportunidade de tentarem encontrar o valor de 
b. Toparam o desafio. Mas logo viram que não era possível seguir o 
mesmo caminho que se seguiu para encontrar o valor de a. Novamente  
surge o desânimo quase geral, até que uma dupla descobriu que se poderia  
usar o Teorema de Pitágoras para encontrar o valor da hipotenusa b. 

Veja como o professor se engana a respeito da aprendizagem dos 
alunos: se supunha que todos fossem capazes de usar o Teorema de 
Pitágoras com facilidade, mas não foi o que aconteceu. Alguns não 
se recordavam da fórmula do Teorema e outros não conseguiram 
realizar os cálculos, de forma que apenas três duplas chegaram que  
b = √52⎯    , e nenhuma conseguiu chegar que b = 2√13⎯      , mesmo com a dica 
do professor de que o radical poderia ser simplificado fatorando-se o 
radicando e extraindo a raiz dos fatores quadrados.

Deixou-se que as duplas tentassem resolver sozinhas os demais 
exercícios da atividade. Tiveram ainda dificuldades em usar o Teorema  
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de Pitágoras, não conseguindo discernir os casos em que se procura a 
medida de um cateto ou da hipotenusa, ou não procedendo correta-
mente na hora de mudar uma parcela para o outro membro da igual-
dade, ou pior ainda, somando termos não semelhantes. Além disso, 
tiveram dúvidas ao escolher se o correto seria usar a tangente, ou o 
seno, ou o cosseno, para se encontrar a medida desconhecida de um 
lado do triângulo retângulo. Essas dificuldades foram parcialmente 
superadas pela maioria, em um tempo menor ou maior, enquanto 
outros (minoria) voltaram a cometer os mesmos erros em situações 
semelhantes em outros momentos.

3.3 Relato da aplicação da terceira atividade

A terceira atividade se tratava de resolver duas situações-problema 
envolvendo cálculo de distâncias em locais de difícil acesso. Veja os 
enunciados na subseção 2.5.3.

Com relação à primeira situação-problema, deixou-se que os alunos 
tentassem resolvê-la sozinhos. Como não sabiam por onde deveriam 
começar a resolução, se sugeriu que partissem da definição das razões 
trigonométricas, analisando qual, ou quais delas, seriam adequadas 
para a resolução do problema. Desde que perceberam que a razão 
apropriada seria tangente, não encontraram maiores dificuldades 
para resolvê-la. Propondo outras atividades semelhantes, como a de 
calcular a altura de uma torre sem ter que escalá-la, citando apenas o 
texto, sem apresentar a figura representando a situação, um número 
maior de alunos tiveram dificuldade para imaginar (visualizar men-
talmente) a situação-problema e equacioná-la para depois resolver.

No caso da segunda situação-problema, deixou-se também que eles 
tentassem sozinhos antes de se intervir. Tentaram seguir os passos 
da resolução anterior, mas perceberam que a estratégia não era com-
patível. O professor interveio no momento considerado apropriado, 
alertando que para resolver uma situação-problema, na qual estão en-
volvidas duas variáveis, se faz necessário relacioná-las em pelo menos 
duas equações e depois resolver o sistema composto pelas equações.

Pôde-se observar que a dificuldade para equacionar a presente 
situação-problema foi bem maior que a anterior, o que era de se 
esperar. Quando foram perguntados sobre qual era a expressão que 
representava o cateto adjacente do ângulo β, no triângulo ABC, alguns 
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responderam que era 20, outros, que era 20x, e ainda outros, que era x,  
sendo que nenhum dos alunos respondeu que era 20 + x. Notou-se então, que 
o professor de Matemática, como investigador, precisa fazer uma reflexão  
para tentar descobrir o que leva os alunos a pensarem dessa forma. 

Procurou-se, então, orientar o raciocínio com a proposição de uma 
situação um tanto mais concreta: “Suponha que alguém tenha que 
percorrer em linha reta uma distância entre dois marcos A e B, e que 
entre A e B exista um terceiro marco D. Suponha também que esse 
alguém fez o percurso em duas etapas, primeiro de A até D (20m), e 
depois de D até B (100m). Neste caso qual a distância percorrida de  
A até B?”. Responderam: 120m. Então se perguntou como chegaram 
a este resultado e eles responderam que foi somando 20m com 100m. 
Complementou-se: “Troque os 100m por x e o que teriam?”. Compreen-
deram que era 20 + x. Percebeu-se que havia um equívoco por parte 
dos alunos em pensar que x + 20 = 20x e foi preciso usar mais argu-
mentos para mostrar que x + 20 é diferente de 20x = x + x + x +...+ x + x  
(20 parcelas).

Caminhando juntos, alunos e professor obtiveram as equações:

       tan 50,19º =   y  
 x

  tan 45º =       y       
20 + x  

                y  
 x

=  6  
 5

                y       
20 + x  

 = 1

              5y = 6x           y = 20 + x

Chegando neste ponto, pensou-se que o restante da resolução segui-
ria sem dificuldades, mas não foi o que aconteceu. Nenhum dos alunos 
conseguiu resolver o sistema de duas equações acima. Constatou-se 
então que havia duas dificuldades a serem superadas: equacionar o 
problema, e resolver o sistema.

Está aqui um dos motivos pelo qual não se consegue avançar com os 
conteúdos de Matemática na velocidade que se gostaria e a consequên-
cia é que não se consegue cumprir os conteúdos programados para um 
ciclo ou série. “Nas escolas brasileiras, o aluno é promovido de série 
sem que tenha tido acesso a todo o conteúdo previsto. Dados da Prova 
Brasil mostram que 75% dos professores desenvolvem menos de 80% 
do que deveria ser trabalhado no ano” (ESTADAO.COM.BR, 2012, p. 1).  
É claro que neste momento não se pode ficar procurando o culpado 
por esta situação. Tem-se um problema e precisa-se enfrentá-lo. Então 
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se tomou a decisão de utilizar algumas aulas para trabalhar resolução 
de equações do 1º grau e sistemas de equações do 1º grau.

Com relação à terceira atividade, o primeiro modelo foi trabalha-
do em outros exercícios semelhantes e a grande maioria dos alunos 
aparentemente conseguiu internalizar este conhecimento. Diz-se 
“aparentemente”, porque quando algum tempo depois a mesma si-
tuação apareceu como etapa de outro exercício, às vezes o aluno não 
se recordava do que tinha sido aprendido. 

Já do segundo modelo ficou a ideia de que é possível este tipo de 
estratégia para calcular distâncias, o que a torna uma excelente fer-
ramenta matemática para se calcular medidas de distâncias em locais 
inacessíveis ou de difícil acesso. Dado que antes o aluno não conhecia 
esta aplicabilidade da trigonometria e agora consegue resolver situa-
ções-problema semelhantes a estas com a ajuda do professor, pode-se 
concluir que foi ampliada a sua área de desenvolvimento proximal 
(REGO, 1995, p. 73), e que, portanto, houve aprendizagem.

3.4 Relato da aplicação da quarta atividade

Na quarta atividade aplicada partiu-se do triângulo equilátero 
para demonstrar o valor das razões trigonométricas para os ângulos 
de 30° e 60° e do quadrado para demonstrar as mesmas razões para 
o ângulo de 45°.

Procurou-se fazer um pouco diferente, numa tentativa de alcançar 
um resultado com maior qualidade que o de costume, ao trabalhar se-
guindo o roteiro dos livros didáticos. Antes se fez um trabalho prepara-
tório usando duas aulas para falar dos casos de congruência de triângu-
los e da congruência entre os ângulos da base de um triângulo isósceles. 
Duas aulas não foram suficientes para aprofundar no assunto, mas foram  
suficientes para convencê-los das verdades matemáticas envolvidas.

3.4.1 No triângulo equilátero

Desenhou-se um triângulo equilátero (figura 5) em papel A4 usando 
um programa de geometria dinâmica23 e pediu-se para que cada aluno 
seguisse os passos que iam sendo ditados pelo professor. Esta estratégia 
é melhor do que aquela tradicional em que o professor vai à lousa e fica  

23  GEOGEBRA. Instituto GeoGebra no Rio de Janeiro.
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explicando, e muitos alunos não acompanham porque não fixam atenção.  
Esta proposta tem mais chance de o aluno acompanhar, pois ele precisa 
entender os passos para poder completar. Não tem como copiar depois.

Figura 5 – Triângulo equilátero ACB
Fonte: Construção dos autores

1º passo – Verificar que os ângulos internos do triângulo equilá-
tero medem 60° cada, pois para cada lado tomado como base tem-se 
um triângulo isósceles, logo os dois ângulos da base são congruentes. 
Como eles são congruentes dois a dois, chega-se à conclusão que os 
três possuem a mesma medida, ou seja, medem 60°, pois 3 × 60° = 180°, 
medida da soma dos ângulos internos de um triângulo;

2º passo – No triângulo equilátero ABC marcar o ponto médio “M” 
do lado AB e em seguida traçar o segmento MC;

3º passo – Verificar que os triângulos AMC e BMC são congruentes 
pelos casos LLL (Lado, Lado, Lado) ou LAL (Lado, Ângulo, Lado);

4º passo – Como consequência do item anterior tem-se que  
med.(ACM) = med.(BCM) = 30° e med.(AMC) = med.(BMC) = 90°.  
Portanto, os triângulos AMC e BMC são retângulos e então se pode 
aplicar neles as relações trigonométricas;

5º passo – Tomando por a a medida dos lados do triângulo ABC, 
calcular a medida de MC; 

6º passo – Calcule sen 60°, cos 60° e tan 60° usando a definição;

7º passo – Calcule sen 30°, cos 30° e tan 30° usando a definição.

As dificuldades encontradas pelos alunos ao trabalhar este exer-
cício foram:

• Representar a medida do cateto adjacente ao ângulo de 60°; 

• Manipular a equação inicial para chegar ao resultado simplifica-
do e racionalizado24, como por exemplo, a tangente de 30º com 

24  Veja porque racionalizar o denominador, em UBM. blog manthano.
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resultado igual a   3     
 3

. Isso mostrou que eles não dominavam o 
conhecimento sobre simplificação de frações e racionalização 
de denominadores.

3.4.2 No quadrado

Da mesma forma que no triângulo equilátero, pediu-se que eles 
seguissem os passos:

1º passo – No quadrado ABCD (figura 10) traçar a diagonal AC;

2º passo – Verificar que os triângulos ABC e ADC são congruentes 
pelos casos LLL ou LAL;

3º passo – Como consequência do item anterior verificar que os ân-
gulos CÂD e CÂB são congruentes, e como também são complementares, 
suas medidas são iguais a 45°;

4º passo – Calcular a medida d da diagonal AC em função de a;

Figura 6 – Quadrado ABCD
Fonte: Construção dos autores

5º passo – Calcular sen 45°, cos 45° e tan 45° usando a definição.

O grau de dificuldade para resolver este exercício é semelhante ao 
anterior, mas a resolução deste fluiu com mais facilidade em virtude 
de já se ter discutido as dúvidas anteriormente.

3.5 Relato da aplicação da quinta atividade

Para o desenvolvimento desta atividade, pediu-se que cada aluno 
abrisse seu caderno de Matemática numa página em branco e que 
seguisse os passos que seriam orientados oralmente pelo professor. 
Assim, se deu da forma seguinte:

1º passo – Desenhar um triângulo retângulo qualquer;

2º passo – Nomear o vértice do ângulo reto de Â, e os demais de B 
e C em qualquer ordem;
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3º passo – Nomear a hipotenusa de a, o cateto oposto ao ângulo de 
vértice B, de b, e o cateto oposto ao ângulo de vértice C, de c;

4º passo – Escolher um dos ângulos agudos e nomeá-lo de α;

5º passo – Determinar sen α e cos α;

6º passo – Usar as razões encontradas para seno e cosseno e subs-
tituir na expressão: (sen α)² + (cos α)²;

7º passo – Manipular a expressão e verificar qual o resultado 
simplificado, lembrando que pelo Teorema de Pitágoras a² = b² + c².

Com a ajuda do professor chegaram ao seguinte resultado:

sen α =  c  
 a  e cos α =  b  

 a  ] (sen α)2 + (cos α)2 = ( c  
 a )2+ ( b  

 a )2 = c
2 + b2

a2
= a2

a2
 = 1

Aproveitou-se para mostrar que 

sen α
cos α =  c  

 a  $  b  
 a  =  c  

a    a  
 b  = c

b
 = tan α

Para fixar e mostrar aos alunos a importância destas duas relações 
se passou uma lista de exercícios para a turma resolver. 
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Considerações finais

Ao iniciar este trabalho tinham-se dois objetivos principais: avaliar 
a eficiência didática das atividades para facilitar a aprendizagem dos 
alunos e, também, a eficiência metodológica para estimular o inte-
resse do aluno pelo “querer aprender”. Acredita-se que são situações 
distintas, uma influenciando sobre a outra, pois se o aluno não quer 
aprender, qualquer atividade com grande poder didático não surtiria 
muito efeito sobre ele, e por outro lado, uma atividade enfadonha 
ou muito complicada desmotivaria a vontade de aprender do aluno. 
Observa-se que a falta de interesse pelo aprendizado é um fator que 
tem forte influência sobre os resultados ruins apresentados por muitos 
alunos e merece atenção por parte de todos que querem reverter esse 
quadro atual da educação pública no país.

Por este viés de observação, pode-se dizer que as atividades apli-
cadas surtiram efeitos parciais, pois se conseguiu promover aprendi-
zagens mecânicas e significativas (MATO GROSSO, 2012, p. 45), porém 
não na qualidade e quantidade que se gostaria. O que se quer dizer é 
que se tivesse conseguido cativar o interesse da totalidade dos alunos 
o resultado da aprendizagem teria sido melhor, teria produzido mais 
dentro do mesmo espaço de tempo e com melhor qualidade.

A respeito das atividades aplicadas e das estratégias usadas, desta-
caram-se alguns pontos positivos. Um deles é o fato de resolver uma 
atividade seguindo o passo a passo coordenado pelo professor prende 
a atenção dos alunos e estimula o raciocínio e o compartilhamento das 
dúvidas e da proposição de soluções.

Além disso, fazer uma revisão dos conteúdos que serão requisitados 
na introdução e no desenvolvimento de um novo conteúdo é muito 
importante. Não se pode apenas supor que os alunos já conheçam 
aqueles conteúdos do programa dos anos anteriores, pois não rever 
o que vai ser usado pode ser uma das causas dos baixos resultados na 
aprendizagem de matemática.

Outro destaque é o fato de o atendimento individualizado do alu-
no, quando possível, ser fundamental para o seu desenvolvimento. 
Quando da resolução das atividades propostas sugeriu-se que, quando 
o aluno não conseguisse resolver sozinho a tarefa, procurasse ajuda do 
professor, isso poderia ser durante a aula ou em aulas de reforço com 
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dia e hora marcados. Esse procedimento se mostrou bastante produ-
tivo, porque permitiu ao professor fazer um diagnóstico profundo da 
dificuldade do aluno e poder intervir com maior eficiência.

Por fim, o professor da escola pública precisa “perder” tempo 
com os conteúdos que esperava que os alunos soubessem, mas que, 
em sua avaliação observativa, verifica que não sabem. Perder esse 
tempo significa dar menos conteúdos próprios para aquela etapa, mas 
o ganho de qualidade no desenvolvimento do aluno é compensativo. 
Para avaliar se o trabalho do professor foi produtivo ou não, é preciso 
verificar o desenvolvimento de seus alunos, onde e como estavam e 
aonde e com que qualidade chegaram. Olhando deste ponto de vista, 
o trabalho foi produtivo.
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