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RESUMO

O presente artigo apresenta um modo alternativo de se ensinar o Teorema de Pitágoras, apoiando-se em
três formas de incentivo que quando aplicadas aos alunos, constata-se sua validade, ou não. Serão
expostas, de forma mais clara possível, essas três formas, o meio como elas foram trabalhadas e os
resultados parciais. Assim, pretende-se mostrar o que foi feito e oferecer aos professores de Matemática
do 9º ano do Ensino Fundamental uma opção no processo de Ensino-aprendizagem de tal conteúdo.
Deseja-se ainda demonstrar que estudar e aprender matemática (nesse caso mais específico, o Teorema
de Pitágoras) pode ser divertido e curioso, fazendo com que os alunos se interessem, sejam incentivados e
se sintam motivados a aprender matemática.
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ABSTRACT

This paper presents an alternative way of teaching the Pythagorean Theorem, relying on three forms of
incentive that when applied to students, contact is its validity, or not. Will be exposed in the clearest
possible way, these three ways, as they have been worked through and partial results. Thus, it is intended
to show what was done and provide mathematics teachers in the 9th grade of elementary school an option
in the process of teaching and learning of such content. Want to further demonstrate that studying and
learning mathematics (in this case more specific, the Pythagorean theorem) can be fun and interesting,
making students interested, are encouraged and motivated to learn mathematics.

KEYWORDS: Pythagorean Theorem. Teaching and Learning. Forms of incentive.

INTRODUÇÃO

O Teorema de Pitágoras leva esse nome em homenagem a Pitágoras de Samos (570 a.C. – 495 a.C.), que
foi o primeiro a prová-lo. Porém, há registros de evidências de que babilônicos e egípcios já usavam essa
relação na construção de suas casas e em outra finidade de casos. A civilização desenvolvida às margens
do Nilo, por exemplo, utilizava uma corda de 13 nós, onde o primeiro e o último nó coincidiam. Com a
corda esticada eles formavam um triângulo de modo que os lados mediam 3, 4 e 5 nós, e assim, eles
formavam um triângulo retângulo com um ângulos retos. Contudo não se sabe ao certo se eles conheciam
um algoritmo tão geral tal qual o de Pitágoras. Tal teorema diz que:

“Em todo triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual a soma das áreas dos
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quadrados que tem como lados cada um dos catetos.” (ARAÚJO, 2011, pág. 2).

Ou seja, chamando de A a hipotenusa do triângulo e sendo B e C os dois catetos, teremos que A2 = B2 + C
2. Por definição, entende-se que hipotenusa é o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90º e por cateto os
outros dois lados que o formam. Vale ressaltar, que tal relação, só pode ser aplicada em triângulos que
possuem um ângulo reto (ângulos retos são aqueles que medem 90º).

O Teorema de Pitágoras produz um corolário importante. É que a hipotenusa é sempre o lado de maior
comprimento do triângulo, mas é menor que a soma deles, pois se A2 = B2 + C2, temos que A2 > B2 e A >
B, de modo análogo, provamos que A > C e se A2 = B2 + C2, temos que (B + C)2 = B2 + 2BC + C2, como
B2 + C2 < B2 + 2BC + C2, teremos que A2 < B2 + C2 e assim A < B + C. Lembrando que, a medida de
qualquer lado do triângulo retângulo será sempre um número real positivo.

INCENTIVANDO O ALUNO A ESTUDAR O TEOREMA DE PITÁGORAS

Buscamos neste trabalho, apresentar métodos que podem ser utilizados pelos professores de matemática
do 9º ano do ensino fundamental para lecionarem o conteúdo Triângulo Retângulo/Teorema de Pitágoras,
buscando auxiliar o processo de Ensino/Aprendizagem.

Depois de tantos avanços da tecnologia, possibilidades alternativas de ensino começam a surgir.
Possibilidades essas que podem ir do uso de projetor de slides para apresentar figuras geométricas planas
e espaciais, até o uso de programas para construção de gráficos, no estudo de funções como o geogebra e
o winplot, entre outras infinitas possibilidades de aplicação desses recursos tecnológicos.

Porém, esse trabalho se limitará apenas a relatar alternativas para o professor de matemática incentivar e
motivar seus alunos quanto ao estudo do Teorema de Pitágoras sem fazer uso de recursos tecnológicos,
não que esses não sejam importantes, pois o são, mas não recorreremos à utilização de tais aparatos
porque nem todo professor dispõe ou conhece a utilização desses recursos, além de não ser o objetivo
desse trabalho.

Em dias atuais fica cada vez mais difícil continuar com o ensino tradicional da matemática, visto que
problemas novos vão surgindo. Diante disso, o professor necessita de soluções práticas para o ensino da
matemática. No que diz respeito ao professor adotar novas metodologias do ensino d’Ambrósio diz:

“Ao começar a aula, o professor tem uma grande liberdade de ação. Dizer que
não dá pra fazer isso ou aquilo é desculpa. Muitas vezes é difícil fazer o que se
pretende, mas cair numa rotina é desgastante. A propósito, hoje é comum nas
propostas para melhoria da eficiência profissional a recomendação de evitar a
rotina. Recomenda-se que nenhum profissional deve fazer a mesma coisa por
mais de quatro ou cinco anos.”(D’AMBRÓSIO, 1996, 104)

O autor em seu livro “Educação matemática: Da teoria à prática”, aborda diversos aspectos e métodos
diversificados de ensino, buscando romper com a monotonia do ensino de matemática vivenciado em
nossas salas de aula diariamente.

1ª FORMA DE INCENTIVO - DEMONSTRAR O TEOREMA DE PITÁGORAS

O livro The Pythagorean Proposition, em português, “A Proposição Pitagórica”, de Elisha Scott Loomis,
reúne 370 demonstrações diferentes desse teorema. Há demonstrações creditadas a célebres
matemáticos, tais como Bhaskara, Da Vinci e Euclides, esse último a fez e ela está em sua mais famosa
obra, Os “Elementos”. Até James A. Garfield, o vigésimo presidente estadunidense mostrou interesse pelo
assunto provando o teorema pitagórico.

Dentre tantas demonstrações a primeira forma, aqui abordada, é aquela em que o professor pode (e deve)
escolher o método demonstrativo que lhe for mais interessante e prová-lo para seus alunos, levando em
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consideração que o docente deve procurar uma demonstração de um nível elementar, que contemple os
conhecimentos prévios dos alunos. Fazendo isso, os alunos verão que tal teorema realmente é válido e
entenderão um pouco mais, pois compreenderão todo o processo construtivo, quebrando esse conceito
que a matemática é um monte de fórmula sem sentido, como bem aponta José Sebastião e Silva apud
Jaime Carvalho e Silva:

“Ensinar matemática sem mostrar a origem e a finalidade dos conceitos é como
falar de cores a um daltónico: é construir no vazio. Especulações matemáticas
que, pelo menos de início, não estejam solidamente ancoradas em intuições,
resultam inoperantes, não falam ao espírito, não o iluminam.” (SILVA, 1964)

Assim, seria de grande incentivo a demonstração do Teorema de Pitágoras. Para quem já possui certo
grau de experiência em sala de aula, é de fácil constatação que a maioria dos alunos só virão entender tal
demonstração algum tempo depois quando já estiverem um pouco mais maduros, com desenvolvimento
cognitivo suficiente para entender provas e demonstrações. Porém, se demonstrar um teorema não será
motivo suficiente para despertar o interesse dos estudantes, sem esta etapa, tampouco eles entenderam
as origens da equação.

Mas há também o outro lado da moeda, ou seja, por mais que grande parte não compreenda, um ou outro
aluno poderá encontrar interesse, e quem sabe até se consiga despertar sua vocação para a matemática.

Os alunos estão acostumados a receber a fórmula já pronta tendo a obrigação exclusiva de saber o que
cada termo representa e como substituí-lo na equação para encontrar o resultado, isso deve ser
abandonado. Os alunos deveram saber de onde vem a relação a2 = b2 + c2.

2ª FORMA DE INCENTIVO - SITUAÇÕES PROBLEMAS QUE TEM COMO SOLUÇÃO O TEOREMA DE
PITÁGORAS

A segunda de forma de incentivar e despertar o interesse do alunado é mostrando situações-problemas
em que é possível aplicar o Teorema de Pitágoras e nesse caso, as opções de aplicação são inúmeras.
Vejamos algumas a seguir:

I. “Uma antena retransmissora de sinais de rádio, instalada em um terreno plano horizontal, tem 84 m de
altura e é sustentada por alguns cabos de mesmo comprimento, firmemente esticados. As extremidades
dos cabos foram fixadas a 25 m da base da antena. Qual é o comprimento de cada cabo” (ARAÚJO, 2011,
pág. 12)

II. “O antigo livro chinês Jiuzhang suanshu contêm 246 problemas. Para solução de alguns deles, é
necessário o uso do gougu, ou seja, do teorema de Pitágoras. Veja um desses problemas traduzido do
capítulo 9 do Jiuzhang. No alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato
com solo mede 3 chih[3]. Quando a corda é esticada, sua extremidade toca o solo a uma distância de 8
chih do pé do bambu. Que comprimento tem o bambu” (ARAÚJO, 2011, pág. 13)

III. “Para executar um serviço de laje de casa, o trabalhador apoia a escada de 4,3 m de comprimento. A
base da escada, apoiada sobre um piso horizontal, está afastada 1,8 m da parede. Qual é a altura
aproximada da construção” (ARAÚJO, 2011, pág. 12)

Não iremos nos ater a responder essas situações-problemas aqui propostas, pois esse fato não é relevante
a discussão aqui travada, mas é preciso compreender a natureza do trabalho envolvendo resolução de
problemas. Eles não devem ser inseridos ao acaso, e sua utilização requer planejamento do professor,
com objetivos bem definidos.

O professor pode ainda usar o nome de um aluno para que assim ele se sinta envolvido com a resolução
da questão ou ainda criar questões que envolvam situações cotidianas de seus discentes, por exemplo, o
percurso que o aluno faz de sua casa até a escola, a um supermercado ou farmácia de seu bairro pode se
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tornar uma oportunidade de aplicar e gerar uma melhor compreensão do conteúdo estudado.

Evidentemente, para se utilizar o Teorema de Pitágoras na situação anterior, algum aluno deverá morar e
ir para um local que atenda as condições de um triângulo retângulo, mas como já dito anteriormente, as
opções para se usar o Teorema são várias, o professor pode pesquisar casos ou até criar questões. Até por
que temos muitos exemplos de triângulos retângulos na natureza.

3ª FORMA DE INCENTIVO - PEQUENAS HISTÓRIAS, INTERESSANTES CURIOSIDADES.

Fatos históricos registram que Pitágoras, tentando fugir do governo tirano de sua cidade natal, Samos, se
mudou para Cróton, uma colônia grega na península itálica, onde lá fundou a denominada Escola
Pitagórica, que era uma espécie de sociedade onde a doutrina de tal, era secreta e reservada apenas aos
seus participantes internamente, além de ser um movimento religioso e filosófico e de ter influenciado
Aristóteles e Platão. Em tal escola seus membros estudavam filosofia, matemática, astronomia e música,
além de estudarem essas quatro áreas, Pitágoras e seus discípulos fizeram várias descobertas importantes
nelas.

Algumas curiosidades merecem ser lembradas. Por exemplo, fatos apontam que para os membros da
Escola Pitagórica existiam quatro elementos: terra, água, ar e fogo, para eles, toda a matéria do universo
era constituída exclusivamente desses quatro elementos. Os pitagóricos tinham o número 10 como um
número místico chamado de tetraktys, em português, “tétrada”, pois ele representava a soma dos quatro
elementos (1 + 2 + 3 + 4 = 10), ou seja, ele representava a completude de tudo, além de tal número
misterioso ser também um número triangular e a soma de seus dígitos possuírem números primos e não
primos. Para Filolau[4] o número 10 é “grande, todo poderoso e faz-tudo, a origem e o guia do divino
como vida terrestre” (ROONEY, 2012).

Quem tivesse interesse em se integrar à escola de Pitágoras, deveria se tornar vegetariano, pois uma de
suas ideologias era a de que quando morressem, voltariam e habitariam um novo corpo, dessa forma, se
matassem animais, poderiam estar matando um futuro lar de um seus membros. Além disso, apesar de
vegetarianos eles não comiam feijão, pois ele era considerado um alimento especial e não podia ser
comido.

Acima foram citadas algumas pequenas histórias que envolvem Pitágoras e essa é a terceira maneira de
despertar o interesse dos discentes, com curtas histórias que contam sobre a vida de Pitágoras e o modo
como ele e seus discípulos pensavam sobre o mundo. Talvez o aluno demonstre interesse pelo conteúdo
ao saber que a equação a2 = b2 + c2 foi descoberta há mais de 2.500 anos, onde por causa dessa relação
seu descobridor figura hoje entre os grandes matemáticos e que por causa desse tipo de descoberta,
muita gente acaba ficando famosa.

Para aqueles que não gostam e não conseguem entender matemática, o modo tradicional de ensino fica
cada vez mais cansativo e entediante, assim os professores devem procurar soluções alternativas para
prender a atenção dos alunos e tentar ao menos quebrar o mito de que a matemática é difícil de se
aprender, até por que, quando se inicia o estudo com essa visão pessimista, a compreensão do assunto
realmente será dificultada.

METODOLOGIA

Até o tópico anterior todo o texto foi elaborado a partir de referenciais teóricos buscados em sites da
internet e livros, contudo, daqui por diante, pretendemos mostrar o modo como foi trabalhado e os
resultados parciais a partir de observações em sala de aula, e as avaliações dos alunos e da professora,
envolvidos no processo alternativo de Ensino/Aprendizagem do Teorema de Pitágoras.

A proposta de se ensinar o Teorema de Pitágoras a partir de três pilares foi trabalhada juntamente com a
professora regente. Foram apresentadas as formas de incentivo e sugestões de como ela poderia fazer a
inserção das formas propostas nesse trabalho, em sala de aula, a mesma concordou em lecionar o

Pág.4/6



conteúdo apoiando-se neles, não apresentando objeção alguma.

Em suas aulas, foram utilizados apenas giz, quadro-negro e apagador, além do livro didático, pois a
maneira aqui apresentada é de complementar e não substituir, assim, não foi utilizado nenhum recurso
tecnológico, visando criar uma proposta que atendesse ao docente, baseada mais em recursos humanos
(método do professor) do que recursos físicos (computadores, jogos) e todas as aulas foram ministradas
como de costume, destacando-se como diferença a metodologia de ensino.

Já no início do conteúdo a professora fez a demonstração do Teorema de Pitágoras, utilizando área do
triângulo, pois segundo a mesma “Esta é uma das formas mais fáceis de demonstrá-lo”. Ao decorrer das
aulas, a professora foi inserindo questões que envolviam o cotidiano dos alunos e contando algumas
histórias sobre Pitágoras, seus discípulos e a escola fundada por ele, exatamente como proposto.

RESULTADOS PARCIAIS

Seguindo o calendário escolar, no dia 15 de julho de 2013, se inicia em Lagoa da Canoa – AL, o recesso
escolar de 2 semanas, com a volta às aulas previstas para o dia 29 desse mesmo mês e ano, assim, até o
momento, tem-se apenas, para serem mostrados, os resultados parciais.

De acordo com o que foi presenciado em algumas aulas nas três salas de 9º ano, a aceitação por parte
dos alunos foi muito satisfatória, se percebia semblantes curiosos e ao mesmo tempo admirados com a
vida e a forma de pensar de Pitágoras. No que se refere à demonstração do teorema, nos intervalos das
aulas alguns dos alunos nos procuravam com curiosidade de saber como eram as outras formas de
demonstrar o teorema.

Segundo a professora voluntária dessa proposta, faltam cerca de três aulas para que ela passe o restante
do conteúdo aos alunos, somada ainda, uma aula para a avaliação. Segundo ela, “Os alunos estão
conseguindo compreender bem o conteúdo, o Teorema de Pitágoras é apenas um de alguns poucos
tópicos do assunto maior, Triângulo Retângulo, mas vê-se que o tópico que diz respeito a esse teorema é
o que os alunos estão mais gostando de aprender, mesmo sem eu dizer que o conteúdo seria passado de
uma forma digamos, diferente, dá pra notar que eles sentiram uma diferença e isso fica evidente quando
aqueles que dizem odiar matemática chegam até a mim e dizem que estão gostando do assunto, como
aconteceu”.

“Achei legal a forma como a professora provou a fórmula[5] ela disse que tem umas 350 formas de provar
a fórmula, eu queria aprender pelo menos uma dez dessas 350”, disse um dos alunos no término de uma
das aulas. Outro disse: “Não gosto de matemática não, prefiro história e geografia, mas esse assunto é
bom, a professora disse umas histórias engraçadas desse tal de Pitágoras, quando chegar em casa vou
tentar responder as questões que ela passou para casa, ele se dedicou demais a matemática, tenho que
fazer um pouco de esforço também”, comentou um dos alunos ao ser indagado sobre o que ele estava
achando do assunto Teorema de Pitágoras.

Nas três salas em que o Teorema de Pitágoras foi passado (como descrito na metodologia) alguns alunos
continuaram apresentando dificuldades em compreender o assunto, porém a diferença entre a situação
atual e a existente antes da realização atividades é significativamente positiva, bem como a aceitação por
parte dos alunos e da professora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse trabalho, foram apresentas três formas de tentar incentivar o aluno a estudar o Teorema
de Pitágoras, elas foram aplicadas por uma professora de matemática em uma escola no município de
Lagoa da Canoa – AL e como já dito anteriormente, a aceitação por parte dos alunos e da professora foi
satisfatória, inclusive, indo além do esperado pelos criadores dessa proposta, pois a princípio havia certo
receio se iria dá tudo bem, pois era uma coisa nova.
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O trabalho ainda não foi concluído, assim, não será de muita ajuda, se os alunos gostarem dessa proposta
e se seus rendimentos escolares não melhorarem, contudo, as expectativas para que o resultado final seja
positivo são grandes, levando em consideração os avanços já alcançados.

De acordo ainda com a professora, o conteúdo não está demorando a ser passado aos alunos, assim, a
inclusão desse método não atrapalhou, nem tampouco atrasou o calendário escolar das turmas envolvidas.

Essas propostas se resumem apenas a um tópico, Teorema de Pitágoras, de um assunto, Triângulo
Retângulo, de uma série, 9º (nono) ano do ensino fundamental, ou seja, considerando todo o universo
escolar, do ensino infantil ao superior ele representa uma pequena parcela, porém, mesmo ele
representando “pouco” é imensa a satisfação em poder ajudar, principalmente em saber que essa
complementação está sendo útil e agradável.
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