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Via Láctea XIII 

 
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo  

Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,  

Que, para ouvi-las, muita vez desperto  

E abro as janelas, pálido de espanto...  

E conversamos toda a noite, enquanto  

A Via Láctea, como um pálio aberto,  

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,  

Inda as procuro pelo céu deserto.  

Direis agora: “Tresloucado amigo!  

Que conversas com elas? Que sentido  

Tem o que dizem, quando estão contigo?”  

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!  

Pois só quem ama pode ter ouvido  

Capaz de ouvir e entender estrelas” (BILAC, 2002, p.43) 



RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo discutir a importância do uso de fontes históricas em uma 

abordagem interdisciplinar para uso em sala de aula. Essa abordagem interdisciplinar de 

conhecimento que nos propomos fazer envolveu noções de trigonometria, astronomia básica e 

as histórias desses campos, a filosofia natural, a Educação Matemática e a leitura e análise de 

textos antigos. A fonte histórica trabalhada aqui foi o Almagesto, de Ptolomeu, especificamente 

os capítulos 10 e 11 do Livro I. Os capítulos referidos tratam da construção da tabela de cordas 

que será a base para o mapeamento dos céus feito por Ptolomeu nos 12 livros seguintes que 

compõem o Almagesto. Procurou-se compreender a construção da tabela de cordas, de 

Ptolomeu analisando não só a produção matemática em si, mas também o contexto histórico, 

filosófico e as principais características astronômicas presentes na obra. Ao final foi elaborado 

um caderno de atividades voltado para professores formados e/ou em formação, para que esses 

profissionais possam se sentir motivados a utilizar a História da Matemática como ferramenta 

pedagógica de ensino e aprendizagem matemática. 

 

 

Palavras-chave: Trigonometria. Astronomia. Fontes históricas. Abordagem histórica. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aimed to discuss the importance of using historical sources in an 

interdisciplinary approach of knowledge involving concepts of trigonometry and its history, 

astronomy and its history, natural philosophy, mathematics education and the reading and 

analysis of ancient texts. In this case, the historical source was the Almagest of Ptolemy, 

specifically the chapters 10 and 11 of Book I. On intention was to understand the construction 

of Ptolemy's string table analyzing not only the mathematical production itself, but also the 

philosophical and historical context, and the main astronomical features present in the work. 

Finally, we present a schedule of activities to be used with future teachers so that they can feel 

motivated to use the history of mathematics as a pedagogical tool for teaching and learning 

mathematics. 

 

 

Key words: Trigonometry. Astronomy. Historical Sources. Use of Historical Sources in 

Classrooms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atribuir sentido e significado à matemática não é tarefa fácil para nós professores, 

sobretudo porque a maioria desses profissionais não teve esse tipo de incentivo durante sua 

formação. Entretanto, a Educação Matemática nos desafia a reconstruir um ensino que, por 

muitos anos, privilegiou a abstração e a formalização precoce de conceitos e definições 

matemáticas. Por isso mesmo, não podemos mais aceitar que professores e alunos da 

licenciatura exerçam suas atividades sem compreender o sentido do ensino da matemática. 

Tudo isso nos leva a pensar em mudança, apesar de muitas vezes o desejo de mudança esbarrar 

nas condições precárias das escolas, na falta de estímulo para os profissionais da educação e 

sobretudo no medo que o educador tem em promover tais mudanças. 

Como educadores, sabemos que nossa tarefa é muito mais do que contextualizar o 

ensino da matemática, é preciso criar um ambiente favorável à aprendizagem em que o 

estudante sinta-se mobilizado a aprender. Para que isso aconteça é preciso pensar não somente 

em atividades voltadas para nossos alunos do ensino básico, mas também atividades que 

estimulem a pesquisa e atualizem os nossos professores em exercício. 

É de nosso interesse, nesse momento, ver em que aspectos a integração da História da 

Matemática e o ensino da matemática podem ajudar o aluno em sua aprendizagem, visto que as 

principais diretrizes que regem o ensino básico, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e Orientações Curriculares Nacionais (OCN), acenam para este fim. De fato, os PCN 

propõem que a  

 

História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao 

processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a 

Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 

passado e do presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver atitudes 

e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático. 

(BRASIL, 1997, p. 45)  

 

   

 Nossa atenção não focaliza toda Matemática, por ser um campo muito vasto, mas de 

um modo mais específico, o estudo aqui desenvolvido é uma pesquisa dentro da História da 

Matemática, que se focaliza na análise histórica e crítica de fontes literárias antigas e no estudo 

da obra de um matemático particular. Para complementar, temos: 



12 

 

 

 

 

É claro que há muita matemática implícita em obras não matemáticas, do dia 

a dia. Essa é uma das grandes lições que tiramos da História da Matemática. 

Muitas das grandes teorias matemáticas têm sua origem em práticas 

cotidianas. (D’AMBROSIO, 200, p.254) 
 

 

Para isso, abordamos neste trabalho alguns momentos e aspectos do desenvolvimento 

da trigonometria e da astronomia babilônica e grega. Concentramos nossa atenção no trabalho 

sobre matemática aplicada, considerado o mais antigo e mais duradouro, trata-se de um texto 

de astronomia, usado por mais de 1000 anos, o Almagesto, a obra prima de Ptolomeu (85-165 

d.C.).  

Ressaltamos ainda que a escolha do tópico de trigonometria foi feito por acreditarmos 

que esse é um assunto que carece de abordagens significativas para os estudantes, bem como 

por considerarmos que é um tópico no qual os alunos e até professores apresentam dificuldades, 

o que muitas vezes o coloca à margem dos demais temas da matemática. 

Inspirados na construção da tabela de cordas1 presente no Almagesto de Ptolomeu, 

apresentamos uma sequência de atividades sob a perspectiva da abordagem histórica. Seguimos 

a linha do uso de fontes antigas, especificamente o estudo detalhado de textos. Nomeadamente, 

propomos a leitura do capítulo 10 e 11 do livro I que compõe o Almagesto. Com isso esperamos 

auxiliar o professor na compreensão das ideias e problemas que nortearam e impulsionaram o 

desenvolvimento do que hoje conhecemos por trigonometria. 

Desse modo, a história da trigonometria e as atividades aqui apresentadas serão 

organizadas do ponto de vista de suas implicações para o ensino e aprendizagem da matemática. 

Entendemos que, agora, podemos passar ao enunciado dos objetivos de nosso trabalho. 

Nossa finalidade com o texto que segue é possibilitar que professores (formados e/ou em 

formação) possam estudar e conhecer um pouco sobre o Almagesto (obra científica que marca 

a fase inicial da astronomia e trigonometria enquanto ciência). Queremos explorar a 

trigonometria imergindo-a em seu contexto, sua história e suas aplicações. Dessa maneira, o 

objetivo geral deste trabalho configura-se na apresentação de um conjunto de atividades que se 

constituem num corpo interdisciplinar de conhecimento que envolve noções de trigonometria e 

sua história, noções de astronomia e sua história, filosofia natural, Educação Matemática e 

leitura de textos antigos como uma proposta de ensino para sala de aula. 

                                                           
1 Dado dois pontos A e B distintos sobre uma circunferência, chama-se corda o segmento AB.  
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Buscou-se alcançar os objetivos anteriormente descritos por meio de etapas parciais, 

desenvolvidas e executadas a partir de atividades por nós elaboradas e apresentadas aqui como 

produto educacional. Podemos ainda esclarecer como construímos nosso caderno explanando 

alguns objetivos específicos que seguem: a) apresentar uma visão geral da história da 

trigonometria e da astronomia, b) situar Ptolomeu e sua obra no contexto do desenvolvimento 

da trigonometria e da astronomia, c) disponibilizar para a comunidade a tradução do capítulo 

10 do livro I do Almagesto.  

Posto isso, a Atividade 1 tem por finalidade situar historicamente o leitor. As 

Atividades 2 e 3 objetivam apresentar e motivar o participante da atividade a compreender a 

matemática presente no fragmento histórico do Almagesto; e a Atividade 4 é uma aplicação 

dessa matemática à astronomia. Com essas atividades acreditamos alcançar os objetivos 

anteriormente descritos. 

Portanto, elaboramos uma sequência de atividades que apresenta ao professor um 

universo novo, e provavelmente desconhecido, sobre as raízes da trigonometria, permitindo ao 

educador, portanto, o aprofundamento do seu conhecimento sobre esse tema. 

É parte integrante de nosso trabalho, talvez a mais importante, a formatação do produto 

educacional destacável que se encontra ao final desse texto. Quanto à sua estrutura, essa 

dissertação é composta, além desta introdução que consideramos como sendo o primeiro 

capítulo, de mais três capítulos organizados como segue. 

No capítulo 2, esboçamos uma breve discussão sobre a relação histórica entre a 

astronomia e a trigonometria, voltando sempre nossa atenção aos aspectos presentes no 

Almagesto. Trata-se do que julgamos ser básico sobre os referidos assuntos e que o professor 

deve saber para utilizar nosso caderno de atividades em suas aulas. 

No capítulo 3, apresentamos ao leitor algumas formas de utilizar a História da 

Matemática em sala de aula e defendemos o uso de fontes históricas como nossa escolha 

metodológica para o desenvolvimento deste trabalho. O objetivo desse capítulo é fornecer ao 

leitor uma base teórica, mesmo que superficial, sobre a abordagem aqui utilizada. 

No capítulo 4, discorremos sobre a elaboração e aplicação da nossa sequência de 

atividades destacando aspectos relevantes na elaboração do nosso produto educacional e 

discutindo as dificuldades da construção de atividades segundo a abordagem histórica que se 

utiliza de fontes antigas. Também damos algumas orientações que podem auxiliar o professor 

que, por ventura, quiser fazer uso desse caderno, ou tomá-lo como base para a construção     de 

outros. 
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No apêndice dessa dissertação, apresentamos nosso produto educacional que tem por 

intuito analisar os capítulos 10 e 11 do livro I do Almagesto (que remetem à construção e 

apresentação da tabela de cordas), destacando a trigonometria nele utilizada. Essa análise deve 

ocorrer sob a perspectiva do uso de fontes antigas nas aulas de matemática, que visa a auxiliar 

professores formados e/ou em formação a compreender uma parte importante de uma das 

maiores obras científica da história da humanidade. 

Esperamos que, com a utilização dessas atividades, alunos e professores venham a 

estreitar os laços entre matemática e suas aplicações no que concerne ao ensino de 

trigonometria. Além disso, esperamos que os professores percebam a riqueza pedagógica de 

uma atividade interdisciplinar. 
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2 UM POUCO DA HISTÓRIA DA ASTRONOMIA E DA TRIGONOMETRIA 

 

 

Neste capítulo apresentaremos uma breve síntese do contexto histórico e cultural no 

qual o Almagesto está inserido.  

Trata-se de uma época em que a Terra ocupava o centro do universo, um período em 

que religião e filosofia justificavam os fenômenos naturais. Estudamos aqui o surgimento da 

astronomia (e a sua principal ferramenta matemática - a trigonometria) que, além de ter 

impulsionado o homem a estudos exaustivos, baseados em observações, também nos deixou 

heranças científicas fantásticas. 

É impossível abordarmos todo esse estudo ao qual os povos antigos dedicaram muitos 

anos e esforços, e que ainda hoje desperta a curiosidade de tantos leigos e estudiosos de 

diferentes áreas das ciências. Apresentaremos, entretanto, um resumo do conhecimento antigo 

sobre os céus, que acreditamos está sintetizado no Almagesto – obra que por mais de mil anos 

foi o manual de astronomia usado por aqueles que se dedicavam a estes estudos. Exibir aqui 

um marco de como o homem antigo sintetizava seus conhecimentos, produzia ciência e 

justificava suas ideias é uma de nossas intenções. 

Neste sentido, abordamos ordenadamente alguns momentos do desenvolvimento da 

astronomia e da trigonometria desde os babilônicos até os gregos, bem como tratamos do 

Almagesto, uma obra em treze livros nos quais Ptolomeu (85-165 d.C), baseado nos trabalhos 

dos sábios que o precedeu, elaborou uma teoria para o Sol, para a Lua, para os eclipses, para as 

estrelas fixas e para os cinco planetas visíveis: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. 

Elaborar uma teoria aqui significa descrever os movimentos de tal modo que se possa predizer 

o que e quando vão acontecer eclipses, movimentos retrógrados de planetas etc. Na realidade, 

Ptolomeu se propôs a pôr ordem no céu e isto significava descrevê-lo matematicamente. 

A fim de elaborar tais teorias Ptolomeu precisou, antes, conseguir o aparato matemático 

que o ajudasse a obter dados. Então ele tomou: a concepção do mundo aristotélica, as 

observações dos babilônios registradas durante séculos, usou para cálculos o sistema 

sexagesimal babilônico (o sistema de numeração grego não era bom para fazer cálculos) e 

retomou os trabalhos de Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.). Com isso, Ptolomeu refinou, 

aprimorou e construiu uma teoria para todo o céu visível a olho nu. Fez isso no Almagesto que 

alguns consideram um manual de astronomia e outros, um manual de matemática aplicada. 
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Devido a forte ligação entre a astronomia e a trigonometria, é oportuno apresentarmos 

neste momento uma síntese do conhecimento astronômico produzido na antiguidade. 

 

 

2.1 Um pouco da história da astronomia 

 

 

Antes de se tornar um ramo autônomo do conhecimento, uma disciplina matemática, a 

trigonometria era parte da astronomia. Ela surgiu para suprir as necessidades da astronomia. A 

relação entre essas duas áreas era tão natural que sua separação aconteceu somente na Idade 

Média. Desse modo, começamos com a história da astronomia. 

Todos os povos antigos (ao contrário de nós, que perdemos o céu como referência) 

olhavam para o céu na busca de indícios. Não à toa, a observação dos céus estava associado a 

preocupações práticas (como as mudanças terrestres associadas ao ciclo anual, por exemplo, as 

cheias regulares dos rios), religiosas (os céus e os astros estavam associados aos deuses) e 

astrológicas (previsões de fenômenos, por exemplo, os eclipses).  

Todos esses povos que nos deixaram registros escritos também nos deixaram registros 

astronômicos; não vale a pena aqui mencionar quais povos, pois foram todos eles. Cada um à 

sua maneira, cada um com um propósito distinto, cada um num nível característico. O fato é 

que após as observações, todas as medições e resultados de cálculos efetuados por eles eram 

registrados em diversos materiais como, por exemplo, as tábuas cuneiformes e os papiros, que 

serviram para conservar uma parte do que foi produzido na antiguidade e que, mais tarde, 

serviram de base à trigonometria. 

Por razões próprias, aqui vamos esquecer todos esses povos e nos concentrar somente 

nos babilônios e gregos (ignoramos, por exemplo, os Maias, que deixaram registros 

astronômicos, mas que não são pertinentes para o nosso relato). 

Assim sendo, apresentamos aqui uma suma do desenvolvimento astronômico dos 

gregos, passando pelos babilônicos, até chegarmos a Cláudio Ptolomeu e sua obra prima, o 

Almagesto. É claro que muito sobre astronomia (mais familiar e melhor elaborada) foi 

produzido depois desse marco, mas, para nosso estudo, um relato da astronomia produzida até 

a época do Almagesto será suficiente, já que nosso interesse é conhecer elementos que podem 

ter influenciado, direta ou indiretamente, na produção da referida obra. 
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A astronomia babilônica passa por diversas etapas que variam de acordo com os 

períodos de sua civilização. Teve início com a observação e registro de fenômenos 

astronômicos ligado a presságios, chegando à construção de um calendário. É apenas no terceiro 

século antes da nossa era que surgiram os primeiros estudos astronômicos baseados em 

observação, que permitiam inclusive a previsão de eclipses2. Embora os babilônicos fossem 

capazes de fazer previsões “não é surpreendente, para quem conhece a matemática babilônica, 

que estes métodos sejam de natureza inteiramente aritmética, sem nenhum traço de modelos 

geométricos subjacentes.” (AABOE, 2002, p.129-130) 

Assim, podemos entender que a astronomia desenvolvida na Babilônia se baseava em 

observações e medidas bastante cuidadosas; também ali se desenvolveram métodos de predição 

bem sucedidos, com base no estudo dos ciclos dos astros. No entanto, parece não ter havido 

desenvolvimento concomitante de uma visão astronômica do universo, que discutisse as causas 

dos movimentos dos astros e que fornecesse modelos geométricos sobre a estrutura celeste. É 

só com os gregos que estes questionamentos vêm à tona. 

É praticamente impossível compreender qualquer produção científica sem retomarmos 

aos gregos. Somente a partir dessa civilização, com o início de uma teorização consciente, que 

muito da produção antiga ganha forma científica e se desenvolve na posteridade. A posição da 

astronomia matemática entre os temas de estudo era tal que, com poucas exceções, cada grande 

sábio dedicou parte de seus estudos a esta arte. A seguir, apresentamos um breve resumo3 dos 

principais sábios gregos que nos legaram apontamentos a respeito do universo. 

Homero (séc. IX a.C.), poeta grego, imaginava a Terra como um gigantesco disco que 

flutuava sobre as águas do imenso oceano. Tales de Mileto (624-546 a.C.) foi o responsável 

pela introdução da geometria abstrata na Grécia. Trouxe do Egito a teoria dos eclipses do Sol e 

da Lua, ou ao menos a ideia de que eles se repetem dentro de um ciclo determinado, o que 

tornava possível a previsão de eclipses. Não se sabe a veracidade dessa informação, mas muitos 

acreditam que ele foi capaz de prever o eclipse de 585 a.C. Já Anaximandro (610 – 547 a.C.) 

foi responsável pelo primeiro modelo mecânico do universo: ele imaginava a Terra como sendo 

uma coluna cilíndrica, envolta pelo ar, flutuando no centro do universo equidistante de todos 

                                                           
2 Os eclipses solares não podiam ser previstos com a mesma precisão dos lunares, pois na época eles não possuíam 

registros exatos sobre distâncias e dimensões dos astros. Além disso, um eclipse solar pode ser visível em um 

determinado ponto da Terra e não ser visível num ponto diferente. 
3 O resumo que aqui apresentamos baseia-se nas obras de Lopes (2001) e Verdet (1991). 
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os corpos celestes, o que justificava o fato da Terra não se mover (ver figura 2.1). Além disso, 

ele concebeu o universo como sendo infinito em extensão e duração. 

 

Figura 2.1 - Representação do modelo cosmológico de Anaximandro. 

 

Fonte: Lopes (2001, p.22) 

 

Anaxímenes (550 – 480 a.C.) sugeriu que as estrelas estavam presas em uma esfera 

transparente, feita de material cristalino. Essa explicação ficaria intacta até o século XVI. 

Pitágoras (572-497 a.C.), por sua vez, foi o primeiro a afirmar que a Terra era esférica, assim 

como o universo, e que o Sol, a Lua e os planetas eram transportados por esferas transparentes, 

mas não a esfera das estrelas fixas. Pitágoras e seus discípulos acreditavam que os movimentos 

reais dos objetos celestes podiam ser deduzidos por intermédio de relações matemáticas 

expressas em termos de intervalos sonoros.  

Segundo Verdet (1991), a principal contribuição dos pitagóricos aos astrônomos diz 

respeito aos laços que eles tentaram estabelecer entre a astronomia, a matemática e a música. 

Filolau viveu nos fins do século V a.C. Foi o primeiro a imaginar que a Terra teria um 

movimento próprio. Enquanto pitagórico, desenvolveu uma série de argumentos sobre o 

movimento da Terra, sustentando a teoria de que no interior do universo existia um fogo central. 

Platão (427 – 347 a.C.) foi, sem dúvida, o sábio que exerceu maior influência sobre as 

gerações seguintes. Ele sugeriu que os estudiosos deviam adotar o movimento circular – 

perfeito e regular – para explicar o movimento dos corpos celestes, em especial o movimento 

aparente descrito pelos planetas. Por acreditar que o universo era composto por corpos celestiais 

de formas geométricas perfeitas, Platão associou cada elemento essencial do seu universo a um 

dos seus sólidos regulares, que também eram considerados perfeitos. 

Aristóteles (384 – 322 a.C.) fixou a Terra imóvel no centro do universo, rodeada por 

esferas concêntricas e transparentes, cada uma delas contendo outras mais internas. Também 

argumentou em favor da esfericidade da Terra, já que nos eclipses a sombra que ela projeta na 

Lua é sempre redonda. 
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Heráclides (388 – 312 a.C.) foi o primeiro a propor um modelo semi-heliocêntrico. 

Para ele, como Mercúrio e Vênus se afastam muito pouco do Sol, eles deveriam girar ao seu 

redor. Heráclides também foi o primeiro a sugerir a rotação da Terra ao redor do seu próprio 

eixo, tentando justificar o fato das estrelas fixas nunca se distanciarem uma das outras, ver 

figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - O modelo de universo de Heráclides 

 

Fonte: Lopes (2001, p.101) 

 

Os demais estudiosos, aos quais faremos referência, estão inseridos no contexto da 

Escola de Alexandria, sendo pertinente iniciarmos nossa exposição, portanto, com um breve 

relato sobre esse espaço científico e cultural da antiguidade. 
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2.1.1 A escola de Alexandria 

 

 

No século XI a.C. a decadência política do Egito tem início. Primeiramente, ocorre a 

divisão política e, depois, as constantes invasões de povos como os Assírios e os Persas levam 

o império Egípcio a ruir. Só em 333 a.C., quando Alexandre da Macedônia, mais conhecido 

como Alexandre O Grande, chega ao Egito libertando-o dos Persas, essa situação se altera. 

Alexandre sucedeu seu pai quando tinha apenas 20 anos, embora sua ambição de glória 

e seus dotes físicos e intelectuais (Alexandre fora discípulo de Aristóteles) compensassem a 

pouca idade do jovem general. Seus anseios o impulsionaram a conquistar uma vasta extensão 

territorial que tomou a Ásia Menor, a Pérsia e chegou até as margens do rio Indo, na Índia. “Nos 

territórios orientais conquistados, Alexandre fundou quase setenta cidades, muitas das quais 

receberam o nome de Alexandria, sendo a mais famosa a do Egito.” (KOSHIBA, 2004, p.36) 

Essas cidades se transformaram em importantes centros de difusão da cultura grega pelo oriente, 

ver figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Conquistas de Alexandre – o Grande 

 

Fonte: Koshiba (2004, p.36)  
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Com seu organismo enfraquecido devido as constantes batalhas, Alexandre não 

resistiu a uma doença e morreu aos 33 anos. Sem deixar um sucessor, seus generais começaram 

a disputar o poder entre si. O vasto império acabou se dividindo em reinos menores, dos quais 

os mais importantes eram a Macedônia, a Síria e o Egito. Os generais de Alexandre se tornaram 

os governantes desses reinos. Seleuco (358 a.C. — 281 a.C) ficou com a Síria, Antígono (382 

a.C. - 301 a.C.) herdou a região da Macedônia e o Egito ficou sob os cuidados de Ptolomeu4 I 

(367 a.C - 283 a.C.). 

No Egito, Alexandre fundou, no lugar de uma pequena aldeia de pescadores chamada 

Rakotis, mais uma cidade chamada Alexandria. Esta se tornaria famosa principalmente pela sua 

lendária Biblioteca, que abrigou por muito tempo algumas das mais importantes obras do 

mundo antigo. Ao contrário do que se imagina, a construção da Biblioteca não foi de autoria do 

grande imperador macedônio mas sim de “Ptolomeu II que assumiu o poder mais tarde e, 

construiu uma grande biblioteca e museu em Alexandria. [...] (este) foi o primeiro instituto 

estatal de pesquisa do mundo.” (MLODINOW, 2004, p.50). 

A reputação de Alexandria como um centro de estudo do universo superior gerou a 

tradição no mundo moderno de que os egípcios eram, ou haviam sido, excelentes estudiosos do 

universo, tanto na teoria quanto na observação. Eles foram bons observadores de fato, mas 

apenas empiricamente: os egípcios não construíram nenhuma teoria, nunca tendo conseguido ir 

além de sua cosmologia primitiva. Nessa área, suas conquistas foram menos impressionantes 

que as dos babilônicos, que estabeleceram observações sistemáticas que serviram de base a 

teorias e a um sistema astrológico. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que a 

construção do calendário egípcio leva em consideração o estudo de um fenômeno não 

astronômico: as cheias anuais do Nilo. Isso pode ser percebido quando, em meados do terceiro 

milênio antes de Cristo, os egípcios passaram a dividir o ano em três estações: Akhet 

(inundação), Peret (semeadura) e Shomu (colheita). 

Nada disso, entretanto, apagou o brilho de Alexandria e sua vida intelectual intensa. 

Seu museu de mármore hospedou sábios e professores, e sua Biblioteca acolheu mais de 700 

mil manuscritos antigos. Durante quase meio século, os mais destacados sábios mantiveram 

contato com o Museu de Alexandria, muitos deles trabalharam ou estudaram ali. Foi em 

Alexandria que muitos pesquisadores gregos desenvolveram seus trabalhos mais importantes. 

Este é o caso de Euclides (séc. III a.C.), Erastóstenes (271-196? a.C.), Arquimedes (287-212 

                                                           
4 Gerações de generais com este mesmo nome, posteriormente, governaram o Egito. 
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a.C.), Apolônio (262-190 a.C.), Heron (séc. I d.C.) e Ptolomeu5 (85-165 d.C.) dentre outros. 

Desses, nossa atenção se concentra no sábio Cláudio Ptolomeu, e mais especificamente em sua 

obra secular intitulada Almagesto. 

Embora Cláudio Ptolomeu seja o autor da obra que será nosso ponto de estudo, 

precisamos ainda destacar a contribuição de alguns estudiosos gregos que beberam das fontes 

antigas na grande Biblioteca de Alexandria e que influenciaram direta ou indiretamente a 

grande obra de astronomia da antiguidade, como Aristarco, Hiparco e, é claro, Ptolomeu. 

Aristarco (310 – 230 a.C.) tentou determinar o tamanho dos corpos celestes, e embora 

seus resultados estivessem errados – provavelmente pela falta de instrumentos que permitissem 

medições precisas – a matemática (trigonometria elementar da época) utilizada por ele estava 

correta. Foi o primeiro a perceber que os corpos celestes tinham tamanhos comparáveis aos da 

Terra. Baseado nesses estudos que consideravam a dimensão dos corpos celestes, ele afirmou 

que era o Sol, e não a Terra, que ocupava o centro do universo; e que eram os planetas, inclusive 

a Terra, que giravam ao redor do sol. 

Tanto o modelo geocêntrico de Aristóteles quanto o heliocêntrico de Aristarco estavam 

corretos se considerarmos as observações existentes na época. A escolha pelo modelo 

geocêntrico se deve a questões religiosas, místicas e até mesmo ideológicas e não a argumentos 

científicos. Com isso, a teoria heliocêntrica ficaria esquecida por aproximadamente 15 séculos.  

Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.) inaugura o grande período da astronomia grega, que 

terá seu ápice e resumo apresentados no Almagesto de Ptolomeu. Embora não saibamos muito 

a seu respeito, e nenhuma de suas obras tenha chegado até nós, seus sucessores não deixariam 

seu nome eclipsado. 

Pode-se atribuir a Hiparco o estabelecimento das bases da trigonometria, e todo seu 

trabalho foi fortemente influenciado pela matemática babilônica. Em seu tratado, de doze livros, 

ele descreve a construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, com base em 

uma única relação que catalogava cada arco a sua respectiva corda (ver figura 2.4). Ele também 

produziu o primeiro catálogo estelar, listando seus objetos segundo longitudes e latitudes em 

coordenadas eclípticas6, dividiu as estrelas segundo seu brilho em seis magnitudes, sendo a 

primeira magnitude a mais brilhante e assim sucessivamente (o sistema atual é muito 

                                                           
5 Sábio sem parentesco com os reis de mesmo nome. 
6 É um sistema de coordenadas esféricas que tem como plano fundamental a eclíptica. (Eclíptica é o caminho 

imaginário projetado na esfera celeste cujo Sol percorre durante um ano). (MOURÃO, 1987, p. 197– adaptado.) 
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semelhante ao de Hiparco). Ele também determinou o ano trópico7, o tamanho e a distância da 

Lua e tentou fazer o mesmo com o Sol. Também descobriu a precessão dos equinócios8. 

  

Figura. 2.4 - Representação geométrica da corda 

 

Fonte: Produção própria 

 

Depois de Hiparco, a astronomia grega atingiria o seu maior desenvolvimento no 

século II da nossa era, com Claudio Ptolomeu. Ele aperfeiçoou e expandiu o trabalho de seus 

antecessores apresentando um tratado composto por 13 livros relacionados à astronomia que 

ficaria historicamente famoso por seu título árabe: o Almagesto. 

 Da vida de Ptolomeu, assim como da de seus predecessores, pouco se sabe. Acredita-

se que ele nasceu perto do final do primeiro século depois de Cristo, pois as informações que 

temos a seu respeito remetem à época em que ele viveu em Alexandria - entre 120 e 160 d.C - 

período esse determinado com base nas observações astronômicas anotadas por ele.  

Ele foi responsável pela apresentação sistemática de tudo que se conhecia sobre 

astronomia até seu tempo. Dessa apresentação surgiu o Almagesto que seria, sem dúvida, sua 

maior contribuição para as ciências. “Ptolomeu, diferentemente de Euclides, reconheceu as 

realizações de seus antecessores generosa e precisamente, de maneira que nosso conhecimento 

sobre astronomia pré-ptolomaica é mais rico e mais firme do que a matemática pré-euclideana”. 

(AABOE, 2002, p.129) 

                                                           
7 Intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do Sol por um de seus equinócios (de primavera 

ou de outono) ou solstícios (de verão ou de inverno). (MOURÃO, 1987, p. 42 – adaptado.) 
8  A precessão corresponde a um movimento do eixo terrestre, segundo um cone – basta imaginarmos o movimento 

descrito por um pião. Esse movimento projeta um círculo imaginário na esfera celeste, e se completa a cada 25.800 

anos. (MOURÃO, 1987, p. 644 – adaptado). 
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Além disso, ele representou geometricamente o primeiro sistema planetário 

geocêntrico. Seu sistema solar com ciclos e epiciclos9 permitia predizer o movimento dos 

planetas com razoável precisão. Esse seria o modelo usado até o século XVI. 

É claro que o trabalho de Ptolomeu não foi inédito, pois dependeu dos trabalhos 

realizados pelos seus precursores, mas sua organização intelectual e seus argumentos 

matematicamente construídos tornaram sua obra original e fariam dela uma valiosa parte da 

história das ciências. 

Segundo Brummelen (2009), “o que temos de Ptolomeu deve servir, portanto, como um 

relatório tanto dos gigantes em cujos ombros Ptolomeu se apoiava, como de suas próprias contribuições 

originais.10 

Ptolomeu também deixou suas contribuições em diferentes áreas das ciências 

escrevendo sobre ótica, refração e reflexão da luz, matemática, outros tratados sobre 

astronomia, astrologia, geografia e cartografia. 

 

 

2.1.2 O Almagesto 

 

 

Como a maioria dos textos escritos nesse período, a versão original do Almagesto não 

sobreviveu até nossos dias, mas foi preservada em cópias e comentários de matemáticos e 

astrônomos posteriores. Foi traduzido do Grego várias vezes, primeiro para o Síriaco e depois 

para o Árabe. A tradução do Árabe para o Latim foi feita por Gerard de Cremona, no       século 

XVI. 

Cláudio Ptolomeu escreveu o tratado astronômico de maior influência da antiguidade: 

Matematike Syntaxis (título grego). Esse tratado ficaria conhecido no mundo moderno pela 

tradução do seu título árabe - Almagesto. Por apresentar uma teoria coerente, completa e com 

um melhor refinamento de previsão dos movimentos do Sol, da Lua e dos planetas que a de 

seus antecessores, a obra manteve-se como referência ao longo dos tempos, devido à sua 

organização, clareza e rigor. 

                                                           
9 No sistema de cosmológico de Ptolomeu, é um círculo cujo centro descrevia outro círculo (deferente ou 

excêntrico) sobre o qual cada planeta, a Lua e o Sol se deslocavam com um movimento uniforme em torno da 

Terra. (MOURÃO, 1987, p. 266). 
10 What we have from Ptolemy must serve therefore as a report both of the giants upon whose shoulders Ptolemy 

stood, and of his own original contributions. 
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O Almagesto foi uma compilação de toda produção astronômica realizada até então. A 

obra foi escrita como uma coleção de treze livros que defendiam a visão cosmológica, segundo 

a qual a Terra ficava no centro do universo, e todos os demais corpos estavam girando em torno 

dela. Se existiram trabalhos semelhantes, deles não restaram vestígios.         O fato é que sua 

organização lógica e forte argumentação fariam do Almagesto a bíblia da astronomia até o 

século XVI, ou seja, a referida obra foi o texto padrão em astronomia e assim permaneceu por 

mais de mil e quinhentos anos. Isto, certamente, se deve ao fato de que o “Almagesto é uma 

obra prima de exposição; Ptolomeu nunca apresenta uma tabela sem primeiro explicar como 

pode ser calculada, e os parâmetros de seus modelos são todos deduzidos abertamente, a partir 

de observações cuidadosamente mencionadas.” (AABOE, 2002, p.130). 

Mediante o apresentado até agora e conforme a citação seguinte, reiteramos a nosso 

interesse por essa obra de Ptolomeu.  

 
A sua importância para nós não está apenas no seu valor como fonte histórica 

para as teorias e observações anteriores, mas também, e talvez principalmente, 

em sua influência sobre toda a astronomia posterior, seja na Antiguidade, seja 

na Idade Média (tanto para o mundo islâmico quanto para o cristão) até o 

século XVI.(TOOMER11, 1998, p. 2, tradução nossa12). 

 

Embora seu conteúdo seja relativo a uma astronomia remota e de passos ainda iniciais, 

o conteúdo do Almagesto está longe de ser simples. Segundo Toomer (1998), o próprio 

Ptolomeu deixa claro que este não é um livro para iniciantes quando diz, em seu   Livro I, que 

o trabalho que se apresenta é para aquele que já fez algum progresso na área. 

No que se refere ao conteúdo do Almagesto, Ptolomeu apresenta e desenvolve 

argumentos em favor da teoria geocêntrica do universo. Não será nenhum esforço para o leitor 

mais interessado no assunto encontrar trabalhos que citem os conteúdos de cada um dos livros 

que compõem o Almagesto. Podemos encontrá-los, por exemplo, em Morey (2009), Eves 

(2004) e Verdet (1991). Por isso, apresentaremos, aqui, apenas o conteúdo do primeiro livro, 

pois nele está contido o objeto de estudo deste trabalho. 

Por serem de teor supérfluo (principalmente ao que se refere a questões cronológicas) 

ou por supor que já eram de conhecimento do leitor, Ptolomeu não discute alguns dos tópicos 

abordados em sua obra. Como alguns desses conteúdos são estranhos face ao nosso sistema 

atual, listamos, segundo Toomer (1998), o que o leitor precisa saber para entender todo o 

                                                           
11 PTOLOMEU - Almagesto de Ptolomeu traduzido e comentado por TOOMER. 
12 Thus its importance for us lies not only in its value as a historical source for earlier theories and observations, 

but also, and perhaps chiefly, in its influence on all later astronomy in antiquity and the middle ages (in both 

Islamic and Christian areas) down to the sixteenth century. 
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conteúdo do Almagesto: a geometria (encontrada nos Elementos de Euclides), o sistema 

sexagesimal, as frações gregas, a trigonometria (no caso, a corda), a cronologia e     o calendário. 

Em suma, o Livro I se apresenta da seguinte maneira: depois de discorrer brevemente 

sobre a natureza do Universo, Ptolomeu constrói todo argumento matemático necessário para 

o desenvolvimento de sua obra, trata-se da construção da sua famosa tabela de cordas.  

Para a construção de sua tabela, Ptolomeu partiu do cálculo das cordas de alguns 

ângulos, identificando-as por meio dos lados de polígonos regulares inscritos na circunferência. 

Sendo assim obteve as seguintes cordas: Crd 36° (lado do decágono inscrito), Crd 60° (lado do 

hexágono inscrito), Crd 72° (lado do pentágono inscrito) e Crd 90° (lado do quadrado inscrito). 

A fim de determinar os valores dessas cordas, Ptolomeu apresentou a construção 

geométrica desses polígonos e a determinação do comprimento do lado desses polígonos.  Para 

calcular os três primeiros valores, ele usou um esquema semelhante ao apresentado na figura a 

seguir, onde BZ é o lado do pentágono regular inscrito, ZD é o lado do decágono inscrito e BD 

é o lado do hexágono regular inscrito, ver figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Esquema para determinar os lados dos polígonos inscritos  

 
Fonte: Produção Própria 

 

Utilizando o fato de que o ângulo inscrito que subtende o diâmetro é reto, ele 

determinou o valor de mais três cordas utilizando o teorema de Pitágoras (ver figura 2.6). São 

elas: crd108°, crd120° e crd144°. 

 

Figura 2.6 – Teorema de Pitágoras – determinação da corda do arco 108° 

 
Fonte: Produção Própria 
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Para o gerar os demais ângulos, Ptolomeu demonstrou geometricamente, e utilizou as 

fórmulas da corda da diferença de dois arcos, a corda do arco-metade e a corda da soma de dois 

arcos. Com esses resultados ele conseguiria preencher uma grande quantidade de valores de sua 

desejada tabela de cordas com incrementos de arcos de ½°. Entretanto, apenas com esses 

resultados Ptolomeu jamais encontraria o comprimento de corda para o arco de 1°. 

Segundo Pereira (2010), para encontrar a crd 1° e deste modo completar a tabela, 

Ptolomeu recorreu a uma interpolação que permitiu deduzir a seguinte desigualdade:              1; 

2, 50p < crd1° < 1; 2, 50p, que permitiu concluir a seguinte igualdade para o valor da corda do 

arco de 1°. Crd1°= 1; 2, 50p. 

Com os resultados brevemente relatados até aqui Ptolomeu construiu sua famosa 

tabela de cordas que foi a principal ferramenta de suas descobertas astronômicas. 

Embora o Almagesto seja uma cartilha sobre astronomia, esta obra possui um relevante 

conteúdo matemático, especificamente, a tabela de cordas, na realidade, toda a matemática 

desenvolvida para sua construção é apresentada no primeiro livro. Por isso, foi necessário 

analisar a relação entre astronomia e a trigonometria (matemática aplicada) para 

compreendermos até que ponto o estudo astronômico contribuiu para o conhecimento 

matemático e vice-versa.  

Acreditamos que não será exagero apresentarmos ainda neste capítulo um resumo de 

como os estudiosos do mundo entendiam os céus, afinal o modelo utilizado na época é muito 

diferente do atual merecendo, por esse motivo, nossa atenção. Dessa maneira, é interessante 

relatar, mesmo que de maneira breve, as concepções astronômicas de Ptolomeu para 

compreender a importância da trigonometria na construção das tabelas.  

A seguir, apresentamos um resumo do modelo geométrico dos céus do autor do 

Almagesto. 

 

 

2.2 Entendendo os céus de Ptolomeu 

 

 

No mundo grego, o avanço do conhecimento astronômico observacional foi 

acompanhado por modelos cada vez mais elaborados de universo. Inicialmente, esses modelos 

eram qualitativos, mas depois foi surgindo a tentativa de quantificar a estrutura do Universo, 

por exemplo, medir a distância da Lua a Terra. Dessa forma, surgiu a necessidade de 



28 

 

 

 

desenvolver modelos geométricos complexos, de modo a explicar os detalhes conhecidos dos 

movimentos celestes.  

Os estudiosos antigos estavam procurando uma representação geométrica precisa, para 

salvar as aparências do movimento dos astros. Nesse sentido, salvar as aparências significa 

encontrar um modelo matemático capaz de dar conta dos fenômenos astronômicos conhecidos 

e prever, no futuro, a posição de um determinado planeta em relação às estrelas fixas. A seguinte 

ideia resume o pensamento dos antigos estudiosos dos céus. 

 
Uma coisa é salvar as aparências, fornecendo uma descrição matemática que 

gera números que correspondem aos fatos observados. Outra coisa é se 

preocupar com as causas reais dos fenômenos, com suas essências.  A primeira 

abordagem era típica da astronomia, apesar de considerações sobre as causas 

surgirem ocasionalmente (...). A segunda era típica da física. (PESSOA 

JUNIOR, 2010, p. 36). 

 

Ainda seguindo as ideias deste mesmo autor, o próprio Ptolomeu afirma, no 

Almagesto, que o estudo da astronomia se justifica por fortalecer o caráter do homem que 

passaria a querer que sua alma também atingisse a beleza divina dos corpos celestes. Ou seja, 

podemos perceber que o estudo da astronomia estava ligado, além de questões práticas, a 

questões religiosas e que, talvez, por este motivo, justificar o que se via nos céus por meio das 

observações fosse por tanto tempo mais importante do que buscar explicações para as causas 

reais dos fenômenos observados. 

Na antiguidade, tivemos vários modelos para a representação dos céus como já foi 

exposto anteriormente. Aqui nos ateremos aos que foram decisivos para o modelo geocêntrico 

de epiciclos e excêntricos13 apresentados no Almagesto. 

O sistema de esfera homocêntricas14 de Eudóxio (408-355 a.C.) representava os 

planetas se deslocando com distâncias invariáveis com relação à Terra. Mas essa representação 

não justificava ao menos um dos fatos observados: a variação do brilho dos corpos celestes. 

Foi para salvar as aparências, isto é, para defender o que os estudiosos percebiam 

visualmente com suas observações, que Aristarco fez um primeiro aperfeiçoamento desse 

modelo, bastante fecundo, tanto para astronomia quanto para a matemática: a utilização dos 

excêntricos. Nesse modelo, a Terra não se encontrava no centro da circunferência na qual o 

planeta desenvolvera sua trajetória, mas no interior dessa circunferência.  

A seguir, apresentamos um esboço gráfico desse modelo, conforme figura 2.7. 

                                                           
13No sistema geocêntrico Ptolomaico, excêntrico é o círculo cujo centro, ligeiramente afastado do centro da Terra, 

era descrito com movimento uniforme pelo Sol, ou pelo centro de um epiciclo. (MOURÃO, 1987, p. 292) 
14 Sistema de esferas concêntricas, isto é, esferas com centro em comum. 



29 

 

 

 

 

Figura 2.7 - Modelo geocêntrico de Aristarco 

 

Fonte: Produção própria 

 

Embora criativo, ainda existia outro movimento que o modelo descrito anteriormente 

não conseguia representar: os movimentos dos astros errantes como ficaram conhecidos os 

planetas, que receberam esta denominação, pois ora eles pareciam avançar ora retroceder nos 

céus, descrevendo como que laços. Podemos ver isso na figura 2.8, que representa a trajetória 

de Marte em relação às estrelas fixas entre 10 de setembro e 28 de abril. 

 

Figura 2.8 - Trajetória de Marte entre 10 de setembro e 28 de abril. 

 

Fonte: Canalle [199-?] – Oficina de astronomia. 

 

Para entender essa irregularidade, os antigos criaram os epiciclos. Para isso, 

consideremos um círculo animado de um movimento de rotação em torno de seu centro C (ver 

figura 2.9). Seja um ponto C1 qualquer situado sobre sua circunferência, e este mesmo ponto 
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C1 como centro de uma circunferência menor. A essa circunferência menor damos o nome de 

epiciclos, e à circunferência maior chamamos de deferente15. Faremos então o ponto P (que 

representa um planeta) girar uniformemente ao redor de C1 (epiciclo) e, ao mesmo tempo, o 

ponto C1 girar ao redor de C (excêntrico). Essa seria, sinteticamente, a representação básica do 

sistema de Ptolomeu, e seria utilizado até o século XVI.  

  

Figura 2.9 - Modelo representando os epiciclos e excêntricos. 

 

Fonte: Produção própria 

 

O principal objetivo dos antigos, inclusive Ptolomeu, era entender as manifestações do 

mundo como ele era observado, explicando o movimento dos corpos celestes a partir de 

movimentos circulares uniformes. Para sua teoria, Ptolomeu adotou a abordagem dos 

excêntricos e epiciclos. A seguir temos uma representação simplificada do modelo geométrico 

para o sistema geocêntrico de Ptolomeu, ver figura 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Órbita circular com a Terra fixa em seu interior ao longo da qual um planeta fictício realiza uma revolução 

aparente, enquanto que o planeta real revoluciona em outra órbita (epiciclo), também circular centrada no planeta 

fictício. No sistema de cosmológico de Ptolomeu, é um círculo cujo centro descrevia outro círculo (deferente ou 

excêntrico). (MOURÃO, 1987, p.224). 
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Figura 2.10 - Sistema geocêntrico de Ptolomeu 

 

 

Fonte: Canalle, [199-?]. 

 

Embora seja um modelo muito estranho para nossa compreensão atual, a matemática 

desenvolvida para explicá-lo estava correta, daí o provável motivo para que esse modelo tenha 

ficado intacto por tanto tempo. 

 
É interessante notar, que do ponto de vista matemático, não há nenhum 

problema intrínseco com a teoria dos epiciclos. Na verdade, esta teoria nada 

mais é do que uma representação em série de funções circulares (seno e 

cosseno) da posição dos planetas. [...] O problema da teoria de Ptolomeu 

estava na interpretação física. O fato dos planetas girarem em séries de 

epiciclos em torno de nada não tem sentido fisicamente. [...] Por outro lado 

havia o problema de que seguindo os princípios gregos (e sustentados 

fervorosamente pela igreja católica medieval) o círculo era a única forma 

geométrica perfeita e os epiciclos só poderiam ser compostos de círculos (e 

não elipses, por exemplo) e o movimento em cada epiciclo deveria ser 

uniforme. [...] (LIMA NETO, 2011, p.83-84) 

 

Dessa forma, fica claro o fato de uma tabela trigonométrica ser de grande importância 

para os resultados numéricos que seguem no Almagesto. O céu de Ptolomeu era, em sua 

totalidade, esférico. Portanto, fica claro que matematicamente os estudos de Ptolomeu eram 

válidos e que, por isso, ficaram eternizados. Mesmo com a queda do sistema geocêntrico, a 

matemática (trigonometria) desenvolvida por Ptolomeu não se perdeu no tempo, podendo agora 
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ser utilizada como uma ponte histórica que permite uma melhor compreensão da gênese da 

trigonometria. 

É obvio que o desenvolvimento da trigonometria não se completa com Ptolomeu. Na 

realidade, a trigonometria ainda estava longe de se desvincular da astronomia e se tornar um 

ramo por si só. Segundo Pereira (2010), o primeiro tratado de trigonometria independente da 

astronomia de que temos notícia foi o Tratado dos Quadriláteros, de Nasir Eddin al-Tusi16, no 

século XIII. Já na Europa, a trigonometria foi abordada de modo independente da astronomia 

pela primeira vez no De Triangulis Omnimodis Libri Quinque, de Regiomontanus17, obra 

escrita por volta de 1464 e publicada postumamente em 1533. Por volta de 1500 começa o 

período em que vários autores tratam a trigonometria de forma cada vez mais independente até 

que, por volta de 1650, com o trabalho de Pitiscus (1561-1613), a trigonometria já pode ser 

considerada uma disciplina matemática. 

Este capítulo versou sobre a história da trigonometria e astronomia, discorreremos no 

próximo capítulo sobre algumas orientações de como o professor pode utilizar esses recortes 

históricos em suas aulas de matemática. 

 

  

                                                           
16 Nasir Eddin al-Tusi (1201 – 1274) foi matemático e astrônomo árabe. Contribuiu bastante para a trigonometria 

plana e esférica e a astronomia, onde suas conclusões foram, inclusive, utilizadas por Copérnico. Escreveu o 

primeiro trabalho sobre trigonometria que a trata independente da astronomia (ZELLER, 1944 – apud PEREIRA). 
17 Johann Müller, o Regiomontanus (1436-1476) matemático e astrônomo do século XV, desempenhou um 

importante papel para o desenvolvimento da trigonometria. Sua obra intitulada De Triangulis Omnimodis Libri 

Quinque apresenta a primeira exposição europeia sistemática de trigonometria plana e esférica, num tratado 

independente da astronomia. 
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3 INTRODUÇÃO DE FONTES ANTIGAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

 

Na perspectiva de analisar nesse trabalho a leitura de fontes antigas como metodologia 

de ensino para a sala de aula ou como um projeto de formação complementar para professores 

(formados e/ou em formação), trazemos neste capítulo um recorte de como a História da 

Matemática tem sido inserida no contexto do ensino dessa mesma disciplina. Apresentamos, 

portanto, neste momento, considerações teóricas a respeito da utilização de História da 

Matemática segundo alguns especialistas no assunto, além de defender nosso ponto de vista e 

a proposta por nós elaborada e apresentada no caderno de atividades.  

A preocupação dos educadores matemáticos ao longo dos anos levou à criação de 

vários recursos metodológicos para facilitar o ensino da matemática na tentativa de tornar o 

aprendizado dessa disciplina mais eficaz. Esses recursos podem ser resumidos no que 

classificamos atualmente como Tendências em Educação Matemática. São alguns exemplos 

dessas tendências; a Resolução de problemas, a Modelagem Matemática, a Etnomatemática, a 

História da Matemática, os Jogos, a Mídia e suas Tecnologias, dentre outras. A grande 

contribuição dessas tendências para o ensino da matemática é fornecer aos professores e alunos 

da licenciatura um artifício que os ajude a atribuir significado ao seu ensino e/ou estudo de 

matemática. 

Escolhemos a História da Matemática para nortear todo nosso trabalho, mas cabem 

aqui duas colocações: primeiro, ao escolhermos a História da Matemática não estamos 

desconsiderando a relevância de nenhuma das demais tendências e, segundo, a História da 

Matemática não vai resolver todas as dificuldades e obstáculos que aparecem nas aulas de 

matemática, isto é, estamos apresentando aqui apenas uma dentre as várias maneiras possíveis 

de criar estratégias para ensinar matemática. 

Para melhor contextualização, é interessante exibir um breve panorama das várias 

maneiras de abordarmos a História da Matemática. Dentre elas destacamos: as biografias de 

matemáticos notáveis, as anedotas, a contextualização histórica das atividades, o 

desenvolvimento temático, o uso de fontes históricas, dentre outros. As biografias se tratam de 

histórias da vida de um personagem, no caso de um matemático famoso, por exemplo, a vida 

de Pitágoras. Já as anedotas são narrativas curtas de acontecimentos curiosos ou divertidos 

(quem nunca ouviu a estória de Arquimedes que saiu nu pelas ruas gritando eureca após uma 

de suas descobertas?!). No que concerne ao desenvolvimento temático, trata-se do 
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desenvolvimento de algum tema específico, por exemplo, o estudo da história da geometria. 

Por fim, o uso de fontes antigas se remete ao uso de textos que trazem a tona problemas que os 

sábios da antiguidade resolveram ou investigaram. A seguir apresentamos um organograma 

com uma breve apresentação de como esses métodos estão inter-relacionados, ver figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Organograma18 das Tendências em Educação Matemática. 

 

 
 

Fonte: Produção própria 

                                                           
18 Este organograma não esgota todas as possibilidades de recursos pedagógicos utilizados pela Educação Matemática ou mesmo todas as possibilidades de uso da História da 

Matemática, uma vez que nosso objetivo é situar, dentro do referido organograma, a abordagem histórica de que fala nosso trabalho. 
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Percebe-se, por meio do organograma que a História da Matemática nos fornece vários 

caminhos (apresentamos apenas alguns) para aperfeiçoar o processo de ensino de matemática 

sendo, portanto, de grande potencial pedagógico. 

Sobre a potencialidade pedagógica da História da Matemática, temos que: 

 
O conteúdo histórico surge como um elemento motivador e gerador da 

matemática escolar, pois se apresenta como um fator bastante esclarecedor 

dos porquês matemáticos tão questionados pelos estudantes de todos os níveis 

de ensino. É nas informações históricas que estão plantadas as raízes 

cotidiana, escolar e científica do conhecimento matemático a ser 

(re)construído pelos estudantes e, por isso, precisam ser bem explorado pelo 

professor. (BRITO et al.,    2005, p.58) 

 

Portanto, ao elaborar atividades que utilizem a História da Matemática o professor deve 

propor situações que conduzam os alunos a (re)descobrir conceitos por meio da elaboração, 

interpretação, investigação, testes e conclusões de hipóteses por eles elaborados. Dessa 

maneira, acreditamos que o aluno é capaz de apreender o porquê fazem/sabem desta ou daquela 

maneira, além de serem capazes de estabelecer sua própria aprendizagem, por meio da cognição 

do conhecimento e redescobertas de princípios. 

 

As atividades históricas, portanto, devem conduzir os estudantes a um 

processo mais dinâmico de concepção da matemática ensinada em sala de 

aula, sob três aspectos da construção do conhecimento: o cotidiano, o escolar 

e o científico. (MENDES, 2001, p.132) 

 

Sob a perspectiva de utilizar História da Matemática em sala de aula, existe uma vasta 

quantidade de obras que versam sobre o uso da História da Matemática no processo de ensino 

e aprendizagem em matemática, como é o caso de Brito et al. (2005), Agwu (2004), Crosfield 

(2004), dentre tantos outros. Nessa literatura, podemos encontrar recomendações sobre como 

usar a História da Matemática (HM) na Educação Matemática19. Por exemplo, seus autores, 

além de recomendarem o uso da HM apresentam nessas obras modelos de atividades que 

utilizam HM. Portanto, não nos faltam argumentos que favoreçam o uso da História da 

Matemática em sala de aula. 

Ainda, de acordo com a literatura, podemos perceber as diferentes formas de usar a 

História da Matemática na Educação Matemática. Para maior comodidade do leitor 

                                                           
19 A Educação Matemática é considerada uma atividade essencialmente pluri e interdisciplinar, constituindo-se de 

estudos e pesquisas dos mais diferentes tipos, cujas finalidades principais são: desenvolver, testar e divulgar 

métodos inovadores de ensino; elaborar e implementar mudanças curriculares, além de desenvolver e testar 

materiais de apoio para o ensino de matemática.  
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apresentamos a seguir algumas formas de abordar a História da Matemática seguindo a ideia de 

autores atuantes no assunto. 

Segundo Miguel e Miorim (2004), podemos mobilizar a História da Matemática num 

estudo cronológico ou diacrônico do conhecimento matemático como um todo, ou ainda em 

estudos do conhecimento matemático como um todo, mas inserido em diferentes civilizações 

ou culturas (por exemplo, a matemática egípcia, a matemática babilônica etc.). Os referidos 

autores ainda defendem o estudo de uma história temática da matemática, isto é, de uma história 

das ideias inseridas em grandes campos do conhecimento, como, por exemplo, a história da 

geometria ou da trigonometria. 

Já Glaubitz (2012) defende o uso de fontes históricas no ensino de matemática segundo 

duas abordagens distintas, nomeadamente a abordagem genética (AG) e a abordagem 

hermenêutica (AH). Na AG segue-se uma ordem cronológica dos principais acontecimentos 

que levaram à criação da teoria como a conhecemos hoje; por exemplo, para resolução de 

equação do segundo grau o aluno deve ver as principais civilizações e seus métodos de 

resolução, permitindo assim que ele perceba o árduo processo de refinamento que uma teoria 

sofre no decorrer da história. Já na AH, o autor sugere que façamos a escolha de um único 

episódio histórico e esmiuçar este episódio minuciosamente, fazendo com que o aluno seja 

capaz de perceber o contexto histórico, problemas cotidianos, sociais, religiosos, filosóficos etc. 

que impulsionaram o desenvolvimento dessa teoria.  

Esteve et al. (2013) sugere que a História da Matemática pode ser usada de duas 

maneiras distintas: como um recurso educacional integral ou como um recurso didático para a 

compreensão da matemática. Na primeira maneira, a matemática é mostrada como uma ciência 

útil, ou seja, mostra a importância da matemática, da sua aplicabilidade, ligando descobertas à 

prática. Na segunda, trata-se da história utilizada para compreender conceitos. Isso pode ser 

feito de maneira implícita ou explícita.  

Esses são apenas alguns dos exemplos de como podemos utilizar a histórica da 

matemática nas aulas desta mesma disciplina. 

Neste trabalho, abordamos ainda outro modo de introduzir a História da Matemática 

no processo de ensino desta disciplina: trata-se do uso de fontes históricas antigas em sala de 

aula. Dedicamos este capítulo ao detalhamento de algumas condições que seguimos e 

explicitamos a ideia que vamos seguir no desenvolvimento das nossas atividades. No entanto, 

antes de entrarmos na questão propriamente dita, veremos algumas posições teóricas 

preliminares. 
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3.1 Fontes históricas 

 

 

Não temos intenção de nos prolongarmos neste tópico, mas achamos que seria 

proveitoso esboçá-lo para o leitor ter uma ideia, mesmo que pouco aprofundada, sobre   o 

assunto. 

Fontes históricas são os vestígios do passado, deixados por sociedades e agentes, que 

nos permitem desvendar seus hábitos, seus costumes, suas produções culturais e, 

principalmente, suas formas de organização. Dentre os tais vestígios, documentos, manuscritos, 

livros e restos arqueológicos são apenas algumas das fontes históricas a partir das quais 

historiadores e pesquisadores da história das ciências, inclusive da história a matemática, 

trabalham constantemente. 

Ainda no que se refere ao assunto, D’ambrosio (2000) afirma que “a interpretação das 

chamadas fontes históricas depende muito de uma ideologia e de uma metodologia de análise 

dessas fontes.”. 

De maneira breve e seguindo as ideias de May (1973, apud SAD, 2012), consideramos 

fonte primária as produções originais, de primeira mão, e que relatam os fatos de acordo com o 

conhecimento de sua época; por exemplo, as obras originais, ou fontes primárias, do 

conhecimento científico que exerceram influência por um longo período de tempo – Os 

Elementos, de Euclides e o Almagesto, de Ptolomeu. As fontes secundárias, terciárias etc. são 

aquelas escritas numa época posterior ao desenvolvimento do assunto, que passaram por críticas 

e interpolações desde seu surgimento até os dias atuais; por exemplo, os livros didáticos. 

Ainda segundo as ideias da autora, uma fonte histórica pode ser classificada em 

primária, secundária, terciária20 e assim por diante. Parece uma classificação fácil, mas 

devemos ter prudência em fazê-la, pois “A mesma fonte pode ser primária para um propósito e 

secundária para outro.” (MAY, 1973 apud SAD, 2012). Ou seja, primário e secundário são 

termos relativos, já que devemos julgar estas fontes como primárias ou secundárias de acordo 

com contextos históricos específicos e de acordo com o que está sendo estudado. 

                                                           
20 Fontes primárias são textos históricos extraídos de documentos matemáticos originais. Como exemplos temos 

artefatos históricos, documentos, manuscritos, obras originais, traduções, entre outros. Fontes secundária são 

livros-textos com narrativas históricas, interpretações, reconstruções, artigos científicos, livros específicos entre 

outros. (TZANAKIS E ARCAVI apud PEREIRA, 2010) 
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Nossa proposta aqui é desenvolver um estudo de uma fonte histórica específica, o 

Almagesto, de Ptolomeu, que, seguindo a ideia de D’Ambrosio (2000) exposta anteriormente, 

será considerada neste estudo uma fonte histórica primária. 

O fato do livro que tomamos ser uma tradução21 de algumas traduções implica 

cuidados redobrados, dado que devemos ter sempre um olhar crítico quanto à autenticidade das 

informações contidas nele. Além disso, são centenas de anos e inúmeras as traduções desse 

clássico da antiguidade de modo que é praticamente impossível que interpolações e críticas não 

tenham chegado até nós por meio dessas traduções. Embora a obra apresente estes pontos 

negativos, não podemos, entretanto, deixar de lado a genialidade desta produção, nem tampouco 

as características de que ela é de fato uma obra antiga, basta notarmos sua organização e 

exposição das ideias que são típicas da Grécia antiga. 

Para nosso estudo sobre o Almagesto será usada a tradução inglesa de Toomer (1998). 

A seguir, expomos alguns critérios e condições22 que norteiam o uso de fontes originais em sala 

de aula. 

 

 

3.2 Uso de fontes antigas – alguns critérios e condições 

 

 

O docente, ao querer utilizar recursos para enriquecer suas aulas, deve delimitar bem 

suas escolhas, bem como saber organizar esses recursos em seu planejamento de aulas, para 

melhor aproveitá-lo. A utilização de textos históricos também deve passar por este processo 

O estudo que aqui se desenvolve está baseado nos critérios e condições para o uso de 

fontes originais em sala de aula proposta por Esteve et al. (2013) em seu artigo Understanding 

Mathematics Using Original Sources. Criteria and Conditions. Já que esse é um dos pilares do 

nosso estudo, dedicamos aqui algumas linhas enfatizando um breve relato sobre o artigo 

supracitado. No referido artigo, os autores descrevem a situação do currículo catalão para o 

ensino de matemática no ensino secundário e analisam um exemplo colocado em prática em 

                                                           
21 A base da tradução de Toomer é o texto Grego de Heiberg, mas em certos momentos ele usa alguns manuscritos 

mais antigos na tentativa de deixar o seu texto o mais fiel possível ao original de Ptolomeu. Para mais detalhes ver 

Toomer, 1998, p. 3 – 5. 
22 Estes critérios e condições foram retirados do artigo “Understanding Mathematics Using Original Sources. 

Criteria And Conditions.” (Esteve et al., 2013) 
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sala de aula23. Além disso, discutem os critérios e condições para que seja feito um uso eficaz 

das fontes históricas. 

Seguindo essa linha, em Esteve et al. (2013), discorre-se sobre os critérios que devem 

ser utilizados na preparação dos textos históricos para sala de aula, bem como se determinam 

as condições para usá-los como uma poderosa ferramenta para a compreensão da matemática. 

A seguir descrevemos os critérios e condições apresentados no referido texto.  

 

Quadro 3.1 - Condições e critérios 

 Critérios Condições 

1º Adequar o texto à aula de matemática O texto deve está ancorado na questão matemática 

2º 

Verificar em que momento no processo de ensino 

se deve utilizar os textos históricos na sala de 

aula. 

O texto pode ser usado para a introdução de um 

conceito; para uma análise profunda de um 

conceito; ou esclarecer um raciocínio.  

Isso vai depender da sequência de etapas no 

processo didático. 

3º 

Deixar claro a relação existente entre o texto 

histórico e o conceito matemático em questão. 

Contextualizar as ideias matemáticas vistas, para 

que o aluno possa vislumbrar a construção do 

conhecimento matemática como um todo. 

4º 
Apresentar as características do período histórico 

e descrever os personagens históricos. 

Não transformar a descrição em uma anedota 

divertida e sem conexão. 

Fonte: Esteve et al. (2013) 

 

É importante salientar que as condições e critérios anteriormente expostos não 

estabelecem uma fórmula acabada para se utilizar fontes antigas nas aulas de matemática. Tais 

critérios e condições são norteadores, ficando a cargo do pesquisador a utilização total, parcial 

ou com algumas modificações desses critérios e condições de acordo com seus propósitos. 

Além disso, a numeração que demos não é uma ordem a ser seguida, a fizemos, pois seria mais 

fácil de referenciá-los nos próximos parágrafos. 

Na produção do caderno de atividades, que se encontra no apêndice B deste trabalho, 

preocupamo-nos em utilizar estes critérios e condições em sua confecção, com o propósito de 

maximizar os resultados do uso de fragmentos históricos em sala de aula.  

Dessa forma, as atividades foram adaptadas para se tornarem suporte na interpretação e 

utilização do fragmento histórico no estudo da trigonometria. 

                                                           
23 A atividade descrita por eles no referido artigo segue os critérios e condições por eles estabelecidos. 
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Na Atividade 1, procuramos analisar sinteticamente o contexto histórico no qual estão 

inseridos a obra e o autor do Almagesto, atendendo assim ao 4º critério que diz respeito a 

exposição do período histórico e seus pensadores.  

Nas Atividades 2 e 3, discutimos a matemática que há no referido fragmento histórico: 

tratando do momento de analisar matematicamente o texto. Assim, essas atividades obedecem 

aos critérios 2 e 3, supra citados. Procuramos assim verificar a inserção do fragmento histórico 

no processo de ensino (neste caso, a introdução ao estudo da gênese da trigonometria e algumas 

aplicações na Antiguidade), bem como esclarecer a relação entre o fragmento do Almagesto e 

o conceito matemático em questão. 

Por último, na Atividade 4, procuramos aplicar o conteúdo matemático, presente no 

fragmento, à astronomia. Podemos dizer que esta atividade encerra a ligação entre o fragmento 

histórico e a matemática, evidenciando sua adequação à aula de matemática (1º critério).  

Assim sendo, ao lançar mão da abordagem histórica, o professor deve transformar sua 

sala de aula em um ambiente de investigação, onde seus alunos devem se posicionar como 

investigadores que têm como objetivo responder questões que lhes surgem no contexto da 

matemática escolar e que podem ser respondidas por meio dos aspectos históricos. Em breves 

palavras: “Os estudantes devem participar da construção do seu próprio conhecimento de forma 

mais ativa, reflexiva e crítica possível, relacionado cada saber construído com as necessidades 

históricas, sociais e culturais existentes nele.” (MENDES, 2005, p.56). 

Para o uso da História da Matemática em sala de aula, em geral, é indispensável que o 

professor seja audacioso e criativo pois só assim ele será capaz de transformar sua sala de aula 

em um ambiente de investigação, favorecendo a concretização da imaginação e criatividade 

matemática. 

Embora a proposta de Esteve et al., como a concebemos, seja eficiente, não podemos 

dizer que ela seja natural ou fácil. Pelo contrário, o uso de fontes originais exige bastante do 

professor e do aluno. Segundo Glaubitz (2012), o estudo das fontes originais exige que 

professores e alunos estejam preparados para mergulharem num ambiente estranho e 

desconhecido de pensamento, para apreciar cultural e historicamente contextos e – não menos 

importante – para lidar competentemente com o texto antigo que é mais extenso do que os 

enunciados mobilizados atualmente nos textos de matemática. 

Acreditamos que neste espaço ainda se faz necessário chamar atenção para outro fato 

que, infelizmente, ainda ocorre com muita frequência: trata-se da falta de habilidade dos nossos 

alunos para a leitura. Para motivarmos nossos discentes à arte da interpretação de textos, é 
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necessário que antes tornemos esse aluno um leitor, familiarizando-o com textos das mais 

diversas naturezas, e levando-o a ser um leitor da linguagem (nesse caso, a linguagem 

matemática). O docente deve ser capaz de decodificar os símbolos que caracterizam essa 

linguagem para assim entender o que o texto está propondo, caso contrário, o aluno 

provavelmente não decodificará a mensagem contida no texto. 

Também defendemos aqui a potencialidade do uso das fontes históricas como auxiliar 

na formação desse aluno leitor, capaz de analisar um texto minuciosamente e retirar dele as 

informações necessárias para um bom entendimento. Assim sendo, essa abordagem pode criar 

no aluno um hábito importante na construção do conhecimento indo além do ler por ler, tão 

habitual nos nossos estudantes, para a compreensão da história, da cultura e dos valores 

implícitos na fonte analisada. 
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4 OBTENDO O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A partir deste momento, faremos um relato sobre a construção da sequência de 

atividades que compõe nosso caderno, proposta para professores de matemática (formados e/ou 

em formação). O referido material se encontra no apêndice deste trabalho. Aqui, também, 

apresentaremos possíveis ajustes que este caderno pode sofrer, sem ferir seus objetivos, para 

adaptar-se melhor a determinadas situações, isto é, ele pode ser modificado de maneira a atender 

públicos em diferentes níveis de aprendizagem, atingindo, portanto, um grupo maior ou menor.  

Sem dúvida, três pontos norteadores nos foram indispensáveis para a construção da 

nossa sequência de atividades. Primeiro, enfatizar o uso da História da Matemática que, 

acreditamos, pode trazer contribuições relevantes para o ensino de matemática. O segundo é 

tornar possível o acesso do professor, que está em exercício ou em formação, como é o caso 

dos alunos da licenciatura, a livros que só existem em língua estrangeira. Cabe aqui uma 

ressalva: o tradução apresentado não é uma tradução profissional, pois muitas vezes as 

expressões contidas nos textos originais24 estão repletas de resíduos de cultura que é diferente 

da nossa, precisando, portanto, passar por adaptações para que se torne passível de compreensão 

a um leitor que não está habituado com a língua estrangeira. Portanto, o texto que 

apresentaremos no nosso caderno de atividades, intitulado fragmento histórico, é uma 

adaptação para o português dos capítulos 10 e 11 do primeiro dos treze livros que compõem o 

Almagesto de Ptolomeu, que chegou até nós sob a versão inglesa de Toomer (1998). 

Finalmente, o terceiro incentivo foi tornar possível uma associação entre a trigonometria e os 

conhecimentos, mesmo que pouco aprofundados, da astronomia com a então recente descoberta 

feita do Almagesto. 

Baseado nessas ideias, desenvolvemos uma sequência de atividades que tem como 

objetivo auxiliar professores em exercício e/ou em formação na construção dos conceitos 

preliminares ao ensino (e aprendizagem) da trigonometria e suas primeiras aplicações, tomando 

por base uma fonte antiga. Dessa forma, temos como público-alvo professores de matemática, 

na esperança de que eles desenvolvam, em suas práticas docentes, atividades semelhantes com 

seus alunos, ou ao menos que se sintam mais seguros e motivados a ensinar trigonometria, já 

que este conteúdo está, aparentemente, desaparecendo de nossas aulas de matemática. 

                                                           
24 Refiro-me aqui aos textos em línguas estrangeiras. 
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Depois de ler dissertações, teses e artigos envolvendo ensino/aprendizagem da 

matemática que utilizam a História da Matemática como recurso metodológico, e também livros 

sobre astronomia e história da astronomia, voltamo-nos à leitura do Almagesto. Estranheza é o 

adjetivo que melhor define aquela primeira leitura: linguagem complexa, sistema de numeração 

diferente, um modelo de universo distinto do nosso e a linguagem matemática da época 

transformaram essa obra uma leitura da qual é fácil desistir. 

Como tornar possível e prazerosa a leitura de um clássico de mais de 2000 anos? A 

resposta para essa questão seria o ponto chave para a elaboração da nossa sequência de 

atividades, não esquecendo, é claro, do nosso foco nos critérios e condições para o uso de fontes 

históricas. Com isso, fica claro que não apresentamos aqui atividades que envolvam as funções 

seno ou cosseno, mas que, com elas, tentamos proporcionar aos professores um mergulho nas 

ideias que levaram ao nascimento25 de um surpreendente ramo da matemática – a trigonometria. 

Esperamos, assim, que com essa nova perspectiva (de gênese, aplicações e 

metodologia) a respeito da trigonometria, o professor a entenda e a ensine de maneira mais 

significativa. Em suma, propomos com esse trabalho, uma série de atividades que facilitem a 

compreensão acerca da gênese da trigonometria, baseadas na leitura e compreensão de uma 

fonte antiga, nomeadamente o Almagesto, datado em aproximadamente 150 d.C.  

 

 

4.1 O público e a carga-horária 

 

 

O público-alvo destas atividades são professores de matemática formados e/ou em 

formação. As atividades foram aplicadas, em turmas experimentais, em dois momentos 

distintos: a primeira experiência de aplicação deu-se em um minicurso piloto com dez bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e um professor da rede 

estadual de ensino e também aluno do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais 

e Matemática (PPGECNM). A segunda aplicação foi realizada em uma turma da disciplina 

Tópicos de História da Matemática26 da UFRN que tinha cerca de 36 participantes. 

 A primeira aplicação das nossas atividades foi realizada num minicurso com carga-

horária de seis horas distribuídas em três encontros. Os encontros aconteceram nos dias 30 e 31 

de Janeiro e 1º de Fevereiro de 2013, no horário das 8 às 10 h da manhã. 

                                                           
25 A trigonometria só é considerada um ramo da matemática a partir do século XVII, com os trabalhos de Petisco. 
26 Disciplina ofertada no 1º período do curso de licenciatura em matemática na UFRN. 
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O segundo momento foi aplicado, como mencionado anteriormente, para alunos de 

graduação em Matemática da UFRN, no turno vespertino, entre os dias 19 e 28 de Fevereiro de 

2013. Essa experiência ocorreu em quatro encontros no período já mencionado com duração de 

1 h 30 min. cada um. Esses encontros ocorreram nos dois últimos horários do período da tarde, 

que correspondem ao intervalo que vai das 16 h 50 min. às 18 h 30 minutos. 

 

 

4.2 O material 

 

 

Os materiais utilizados como recursos pedagógicos para a resolução dos exercícios 

constantes no Caderno de Atividades (ver apêndice B) que estamos sugerindo foram entregues 

em um Kit contendo lápis grafite, borracha e papel sulfite. Também foi solicitado aos 

participantes que eles levassem calculadoras. 

O caderno de atividades foi utilizado em todos os nossos encontros. Já a calculadora 

foi usada só para a resolução de alguns exercícios da Atividade 3, pois eles continham divisões 

trabalhosas de serem realizadas sem este recurso tecnológico. 

 

 

4.3 O Caderno de atividades 

 

 

No caderno de atividades que estamos sugerindo como uma alternativa para o estudo 

da gênese da trigonometria (e para um estudo interdisciplinar entre matemática e astronomia) 

propomos aos participantes a leitura dos capítulos 10 e 11 do Livro I dos treze que compõem o 

Almagesto. Procuramos explorar o máximo da matemática contida nele, além de guiar os 

participantes a conhecerem algumas curiosidades que norteiam essa obra científica tão 

significativa. 

Por se tratar de uma obra antiga, 

 

Entendemos que, para um envolvimento efetivo entre conteúdos 

trigonométricos e sua história, a percepção textual e a compreensão do 

leitor/professor na sequência de atividades deve está estreitamente ligada a 

diversos fatores. Estes fatores passam pela qualidade e clareza das 

informações contidas nos textos, pelo caráter variado dos recursos utilizados 

e pela própria estrutura de exposição das atividades com questões que 

mobilizem o pensamento e nossas ideias. (GOMES, 2011, p.35) 
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Com todas essas informações expostas, o método utilizado sustenta-se no 

desenvolvimento de uma sequência de atividades organizadas em quatro atividades que seguem 

as diretrizes já discutidas para o uso de fontes históricas em sala de aula.          As atividades 

que compõem essa sequência são apresentadas com o objetivo de investigar a matemática, a 

história e a cultura do Almagesto e da época em que ele foi originalmente escrito.  

Levando em consideração os aspectos elencados até aqui, apresentamos, a seguir, o 

quadro 4.1 com o resumo dos exercícios que se encontram em nosso caderno de atividades, 

bem como cada um de seus respectivos objetivos. 

 
Quadro 4.1 - Quadro resumo das atividades 

 

Atividade 1: Conhecendo alguns aspectos do Almagesto 

 

Objetivos Tema 

 Reconhecimento histórico do período no qual a obra 

está inserida; 

 Tornar conhecidas as duas obras científicas (Os 

Elementos e o Almagesto) que influenciaram a 

humanidade por um longo período de tempo; 

 Reconhecer a importância da biblioteca de Alexandria. 

 História da matemática. 

 

Atividade 2: A circunferência e a base sexagesimal 

 

Objetivos Tema 

 Conhecer a base sexagesimal e converter valores dessa 

base para o sistema decimal; 

 Entender a relação entre a corda de Ptolomeu e a função 

seno atual. 

 Regra de três; 

 Sistemas de numeração (sexagesimal e decimal); 

 Conhecimento básico de trigonometria (a função 

seno). 

 

Atividade 3: Construção de uma Tabela de cordas: As artimanhas de um gênio! 

 

Objetivo Tema 

 Identificar Hipóteses e Teses num texto matemático.  Cordas. 

 

Atividade 4: Orion – O caçador 

 

Objetivos Tema 

 Reconhecer a constelação de Orion, comparando-a com 

o mapa estelar contido no Almagesto; 

 Compreender a trigonometria como conhecimento 

básico para a leitura dos céus. 

 

 Plano cartesiano; 

 Sistema de referências; 

 Análise de tabela de valores. 

Fonte: Produção Própria 

 

É claro que as atividades apresentam apenas algumas das possibilidades que podemos 

traçar com esse fragmento histórico. A leitura e a interpretação de textos são atividades que 

dependem do referencial de cada um e é graças a essa relatividade que podemos, e devemos, 
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orientar nossos alunos da maneira que nos parecer mais conveniente, desde que tenhamos 

objetivos bem estabelecidos. Do contrário, provavelmente essa leitura será mais confusa do que 

esclarecedora, já que cada aluno pode ter um alvo diferente e, desse modo, o grupo pode tirar 

conclusões muito desiguais.  

Dessa forma, as atividades foram organizadas de maneira a tornarem-se flexíveis 

quanto ao seu uso; a palavra flexível, aqui, significa que podemos fazer ajustes nas atividades 

conforme nos for conveniente, sobretudo quanto a ordem de execução e/ou a seleção das 

atividades a serem usadas (quantidade) respeitando o nível do grupo. Com isso esperamos 

atender a uma gama maior de níveis de ensino. Balizamos o nível 1, o mais elementar, para ser 

formado por professores e alunos do ensino fundamental, pois os conhecimentos elementares 

envolvidos são aqueles relacionados à contextualização histórica do Almagesto e uma 

familiaridade básica com o céu estelar segundo a concepção antiga. Ao nível 2 relacionamos 

conhecimentos relativos ao círculo, corda, medidas de ângulos e arcos, e alguns conceitos de 

astronomia básica (por exemplo, a compreensão de que o céu estrelado está em movimento). Já 

o nível 3 refere-se à demonstração de teoremas da trigonometria que se constituíram no aparato 

matemático que Ptolomeu usou para descrever o céu (fazer a tabela de cordas e o mapa estelar). 

Obviamente, alguém pode até tomar o Almagesto e estudar as demonstrações matematicamente 

sem passar pelos níveis 1 e 2, mas, dentro de uma proposta que utiliza fontes históricas (lembre-

se dos critérios e condições apresentados no capítulo 2), o nível 3 pressupõe o conhecimento 

dos níveis anteriores. Para exemplificar o que estamos propondo com essa divisão em níveis, 

segue o quadro 4.2 com algumas dessas possibilidades. 

 
Quadro 4.2 - Divisão do bloco de atividade de acordo com níveis de ensino 

 

Nível 

 

Objetivo Geral 

 

Atividades 

 

 

 

Nível 1 

 

Entender a trigonometria como ferramenta básica para 

a astronomia – Contextualização histórica. 

Atividade 1 

Atividade 4 (mas nesse caso, ela só 

teria função de exemplificar a 

trigonometria como ferramenta da 

astronomia antiga) 

 

Nível 2 

 

Entender que os céus, como um todo, está em 

movimento – Astronomia básica. 

Atividade 1 

Atividade 2 (até a atividade 9) 

Atividade 3 (questões 1, 2 e 7) 

Atividade 4 

 

Nível 3 

Entender todas as passagens do texto no que se refere 

às demonstrações matemáticas - Demonstrações que 

levaram à construção da primeira tabela de cordas. 

Atividade 1 

Atividade 2 

Atividade 3 

Atividade 4 

Fonte: Produção Própria 
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Destacamos o fato de só percebermos essa necessidade de reorganizar as atividades 

segundo níveis diferentes de ensino quando terminamos de aplicar nosso caderno de atividades. 

Da média de 36 pessoas que participaram das atividades apenas 5 sentiram falta de uma atenção 

maior às demonstrações (nossa atividade não continha os exercícios 4, 5 e 6 da atividade 3 – 

exercícios que se referem exclusivamente às demonstrações feitas no fragmento histórico). 

Coincidência ou não, esses alunos já estão no curso de matemática a pelo menos 2 anos, o que 

nos permite concluir que cada grupo tem necessidades diferentes e, portanto, a proposta de 

divisão das atividades em diferentes níveis torna-se válida. 

A flexibilidade das atividades à qual nos referimos anteriormente não significa que há 

um total isolamento desses níveis (e não há!). Por exemplo, para se trabalhar o nível 3 é 

necessário passar pelo nível 2 e pelo nível 1. Desta forma temos uma maleabilidade no uso das 

atividades, sem negligenciar a interdependência (Figura 4.1) dos níveis, permitindo assim a 

realização (obedecendo, é claro, os critérios e condições inicialmente estabelecidos) do estudo 

da fonte histórica.  

 

Figura 4.1 - Divisão das atividades segundo três objetivos distintos. 

 

Fonte: Produção Própria. 

 

 

 

  



49 

 

 

 

4.4 Aplicação do produto 

 

 

Como já adiantamos, nossa sequência de atividades foi testada duas vezes. A primeira 

experiência da aplicação das atividades foi realizada com 11 alunos, já descritos. Na ocasião, 

queríamos apenas verificar detalhes que muitas vezes estão além das projeções do pesquisador. 

Verificamos, por exemplo, o tempo necessário para o desenvolvimento de cada uma das 

atividades, o entendimento dos questionamentos propostos, a coerência na sequência das 

atividades e como os alunos estavam lidando com as informações obtidas. Portanto, chamamos 

este primeiro experimento de estudo piloto. 

Como se observa no exposto anteriormente, não nos preocupamos, nesse primeiro 

momento, com questões mais específicas, mas este estudo piloto nos proporcionou uma 

característica de construção coletiva do caderno de atividades, já que os diálogos entre os 

participantes e o pesquisador levaram a acentuadas mudanças nas atividades como, por 

exemplo, a reorganização das atividades e até mesmo a reelaboração do enunciado de algumas 

questões. 

Essa aplicação foi realizada entre os dias 30/01/2013 e 1º/02/2013. Portanto, levamos 

três dias, cada um deles com 2 horas de duração, para esgotar nossas atividades, no que 

denominamos ser um minicurso, ver figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Aplicação da Atividade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A segunda experiência deu-se em uma sala de aula regular da disciplina Tópicos de 

História da Matemática, com alunos ingressantes no curso de licenciatura em matemática da 

UFRN no ano de 2013, mas existia também uma minoria que já estava no curso há pelo menos 

2 anos. Tínhamos uma média de 36 participantes, um universo maior, portanto, daquele do 

estudo piloto que contava com a participação de 11 alunos. Também a quantidade de dias foi 

um pouco maior: realizamos nossa sequência de atividades em 4 aulas, embora essas aulas não 

tenham ocorrido em dias seguidos como no experimento anterior. A quantidade final de horas 

foi a mesma já que nossas aulas tinham duração de 1 hora e 30 minutos. 

Procedemos da seguinte maneira: no início de cada dia entregamos um bloco de 

atividades (por exemplo, atividade 1), lemos junto com os participantes o título da atividade e 

seus objetivos e, depois, os alunos seguiam seus trabalhos sozinhos. Quando eles terminavam 

de responder às questões propostas nas atividades, passávamos para a fase da discussão dos 

exercícios. Discutimos todas as atividades propostas, questão por questão, a fim de obtermos o 

máximo de informações sobre o texto e chegarmos, sempre que possível, a um consenso. Note 

que não foi de nosso interesse saber quem errou ou acertou o quê: o objetivo das questões 

propostas foi guiar a leitura do aluno e criar condições para que ele buscasse em sua memória 

tudo aquilo de que já dispunha com relação ao assunto em foco.  

Como o uso de fontes históricas em atividades para sala de aula é uma prática ainda 

recente, e já prevendo uma provável dificuldade na leitura dos resultados obtidos com o caderno 

de atividades e também devido à subjetividade dessas leituras, aplicamos, no último dessa 

experiência com o caderno de atividades, um questionário qualitativo (Apêndice A) a fim de 

obtermos a opinião dos participantes a respeito das atividades. 

 

 

4.5 Aplicação do questionário 

 

 

As questões 4 e 5 (ver apêndice A) do questionário foram elaboradas com a finalidade 

de captar algum possível problema na proposta das atividades, enquanto as demais perguntas 

permitiram que fizéssemos uma interpretação de como os alunos receberam a atividade. 

Baseados nas respostas obtidas tem-se que a maioria dos participantes classificaram as 

atividades como estando num nível entre médio e difícil, sendo a principal dificuldade relatada 

por eles a leitura das demonstrações (acreditamos que isso se deve ao fato deles não estarem 
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acostumados com demonstrações – eles são ingressantes no curso de matemática) e a linguagem 

antiga (isso provavelmente agrava a dificuldade anterior). Segundo eles, o bloco de atividades 

correspondente à atividade 4 foi a mais prazerosa. 

Algo muito satisfatório para nós foi a percepção que os alunos tiveram das atividades 

como guia para a leitura do fragmento histórico. Verificamos isso no relato dos participantes, 

por exemplo, quando um dos alunos afirma27 que: “sem as atividades eu não havia entendido 

nada do texto”. Além disso, todos disseram que aprenderam algo novo. Também podemos 

verificar esta percepção no relato dos alunos. Expomos, como exemplo, uma das respostas 

obtidas para a questão 328 e 5, ver figuras 4.3 e 4.4 respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Conclusão do aluno A29 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Figura 4.4 - Conclusão do aluno B30 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                           
27 Fala registrada no dia da experiência. 
28 Questão 3: As atividades permitem que você compreenda a matemática existente no capítulo 10 (ver apêndice 

A) 
29 “Com a ajuda da explicação do assunto, as atividades permitem compreender a matemática do capítulo 10 do 

livro I do Almagesto.” 
30 “A utilização da linguagem atual nas atividades, ressaltando a relação entre conhecimentos matemáticos atuais 

e os utilizados na época de Ptolomeu.” 
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A seguir exibimos algumas das respostas que os alunos apresentaram no questionário 

(para as questões 3 e 5) que nos chamara atenção para um fato curioso. Perceba, nas respostas 

dos alunos, a importância dada ao professor enquanto orientador neste tipo de atividade. Disso, 

tiramos pelo menos uma implicação imediata: o professor deve estar muito bem preparado para 

realizar este tipo de atividade. Não basta pegar um caderno de atividades e ir aplicá-lo. É preciso 

estudar, se aprofundar no assunto, pois suas mediações fazem um importante papel no sucesso 

obtido nos resultados dessas atividades. 

 

Figura 4.5 - Conclusão do aluno C31 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Conclusão do aluno D32 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

Figura 4.7 - Conclusão do aluno E33 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

                                                           
31 “As dicas da professora.” 
32 “Com a ajuda da explicação do assunto as atividades permite compreender a matemática do capítulo 10 do livro 

I do Almagesto” 
33 “A curiosidade do assunto e a explicação da ‘palestrante’ (professora).” 
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4.6 Algumas surpresas na confecção do produto educacional 

 

 

Alguns problemas que se apresentaram ao elaborarmos o nosso produto educacional 

não podem deixar de ser relatados aqui. Desde a tradução até a própria estruturação da atividade 

foram variados e muitos os esforços para que se conseguisse alcançar os objetivos inicialmente 

traçados. Não queremos com essa colocação assustar o professor que deseja implementar um 

recurso metodológico não usual, mas devemos deixá-lo ciente de que esse tipo de prática exige 

tempo e dedicação, do contrário a novidade provavelmente não vai surtir o efeito que se espera. 

 Primeiramente, apontamos para a dificuldade do exercício da tradução. Como um dos 

nossos objetivos era apresentar o texto o mais fiel possível ao original, evitamos ao máximo 

expor, na adaptação para o português, qualquer interpretação adicional de qualquer passagem 

que fosse, embora por vezes isso não tenha sido possível. 

Outro obstáculo que o professor que se dispõe a fazer uma atividade interdisciplinar 

pode encontrar é a falta de ajuda dos profissionais das outras áreas: nem sempre eles estão 

dispostos a ajudar. Exponho isso, pois passei pela experiência que relato a seguir. A última 

questão da Atividade 4 propõe que o aluno coloque no plano as estrelas (visíveis a olho nu) da 

constelação de Orion. Antes de levar o caderno para os participantes fiz, como havia 

recomendado, as atividades em casa, mas o desenho obtido não era a imagem do caçador, daí 

levei para minha orientadora conferir o problema, chegamos a uma conclusão, mas ainda assim 

fui orientada a procurar alunos de pós-graduação do Departamento de Física. Felizmente (mas 

depois de ter me sido negada ajuda duas vezes) um rapaz34 me auxiliou na resolução do 

problema, o que fez surgir uma observação no exercício 7 da Atividade 4. Também me 

apresentou o software stellarium35 que deu a esta atividade outro aspecto. Os participantes 

adoraram ver o céu noturno projetado na parede.  

Separar as atividades em blocos e organizá-las a fim de proporcionar uma melhor 

construção de conhecimento por parte dos alunos tornou-se também outra limitação na 

construção do nosso produto educacional. 

                                                           
34 Aluno de doutorado do programa de Pós Graduação em Física da UFRN. 
35 Stellarium é um software de código aberto para o seu computador (Existem inclusive versões para o Linux – 

sistema operacional dos computadores das escolas da rede pública de ensino). Ele mostra um céu em três 

dimensões igual ao que se vê a olho nu, com binóculos ou telescópio. Ele também tem sido usado em projetores 

de planetários. 
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O fato é que quando conseguimos contornar estas dificuldades, percebemos que a 

organização dessas atividades depende dos objetivos traçados por cada professor e do nível de 

estudo ao qual a turma será submetida. 

 

 

4.7 Algumas recomendações para o professor 

 

 

É importante que os professores saibam que as atividades que apresentamos no 

caderno de atividades não esgotam todas as possibilidades de uso pedagógico para o fragmento 

histórico escolhido. Fica a cargo do leitor interessado a elaboração de outros recursos utilizando 

o mesmo fragmento histórico. 

Passamos agora a fazer algumas sugestões para o professor, que porventura se aventure 

na aplicação do nosso caderno. Para todas as atividades, valem as seguintes sugestões: a) 

elabore uma pequena apresentação para iniciar e/ou encerrar as atividades propostas no 

caderno. b) realize em casa todas as atividades antes de aplicá-las, isso evitará surpresas 

indesejadas. c) verifique se todas as atividades se aplicam ao seu grupo, caso não se aplique 

faça as devidas modificações antes de apresentá-las a seus alunos. Provavelmente, à medida 

que formos aplicando este trabalho encontraremos mais sugestões. Algumas orientações são 

referentes a cada uma das atividades, como segue no quadro 4.1. 

 

Quadro 4.1: Dicas para a realização das atividades 

 

Sugestões 

 

 

Atividade 1 

 Organize uma apresentação sobre os principais sábios gregos 

 Utilize um mapa-múndi e incentive seus alunos a localizarem no mapa os personagens 

que forem aparecendo. 

 

Atividade 2 

 Faça exemplos sobre mudança de base (sexagesimal para decimal e vice-versa), o 

sucesso da atividade depende desse entendimento. 

 

Atividade 3 

 Solicite o uso da calculadora, lembre-se que não estamos preocupados em ensinar as 

operações para o aluno, eles precisam entender o processo, além disso, a falta da 

calculadora fará o grupo perder muito tempo. 

 

Atividade 4 

 Notar e explicar que a longitude do plano (exercício 7) está dada em horas – ensine aos 

seus alunos como fazer essa conversão. 

 Utilizar o Stellarium para projetar o céu noturno, ele é um excelente recurso para as 

aulas de astronomia. (Lembre-se de aprender a usá-lo antes de levá-lo para a sala de 

aula). 

Fonte: Produção própria 
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APÊNDICE A: Questionário Qualitativo 
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Questionário Qualitativo 

 

 

1) Qual grau de dificuldade você atribui ao bloco de atividades? Fácil, médio ou difícil? Por 

quê?  

 

2) As atividades permitem que você faça uma leitura compreensiva do capítulo 10 do livro I do 

Almagesto? 

 

 

3) As atividades permitem compreender os elementos de matemática necessários para entender 

o capítulo 10 do livro I do Almagesto? Justifique suas respostas. 

 

 

4) Cite pelo menos dois pontos negativos que dificultaram o seu entendimento sobre o 

conhecimento matemático trabalhado nessas atividades. 

 

 

5) Cite pelo menos dois pontos positivos que ajudaram você a entender a matemática trabalhada 

nessas atividades. 

 

 

6) Você aprendeu algo novo ou conseguiu compreender algo que já conhecia ao realizar as 

atividades das últimas aulas? 
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APÊNDICE B: Caderno de atividades 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

As atividades aqui apresentadas foram elaboradas com o objetivo de constituir um 

instrumento que auxilie o aluno de graduação em matemática e o professor em formação 

continuada a vislumbrar aspectos da gênese de um importante conteúdo matemático. Nele, um 

dos primeiros antecedentes históricos do que conhecemos hoje por trigonometria é discutido 

através de um conjunto de atividades elaboradas com tal finalidade. Em cada uma dessas 

atividades questionamentos serão propostos a fim de discutir o fragmento histórico36, focando 

o conhecimento geométrico, trigonométrico e astronômico dos povos antigos. 

Objetivamos com este caderno apresentar um conjunto de atividades que se constituem 

num corpo interdisciplinar de conhecimento que envolve noções de trigonometria e sua história, 

noções de astronomia e sua história, filosofia natural, Educação Matemática e leitura de textos 

antigos como uma proposta de ensino dessa disciplina em sala de aula. 

Procuramos, sempre que possível, seguir a ordem cronológica, dada pela 

historiografia, desde o surgimento das ideias que levaram ao que hoje se acredita ser a primeira 

tabela trigonométrica da história. Para isso, partimos das ideias básicas da geometria de 

Euclides até chegarmos à apresentação de uma parte do catálogo estelar37 do Almagesto, de 

Ptolomeu. 

As atividades foram separadas de maneira que cada uma fosse independente da outra. 

Com isso, pensamos em permitir que diferentes níveis de aprendizagem e objetivos sejam 

alcançados, basta escolhermos adequadamente, segundo nosso interesse – ou os objetivos do 

leitor – a combinação conveniente dessas atividades. 

Esperamos, portanto, que este caderno contribua para a formação e, principalmente, 

para o aperfeiçoamento do professor de matemática, possibilitando-lhes uma nova perspectiva 

a respeito da utilização de um texto antigo na sala de aula. 

  

                                                           
36 O fragmento histórico apresentado ao final deste caderno de atividades é a adaptação para o português dos 

capítulos 10 e 11 do Livro I que compõe o Almagesto. 
37 Os catálogos estelares são listas que contêm as posições das estrelas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, retornaremos a uma época na qual se pensava que o planeta Terra 

estava no centro do universo, uma época em que a religião e a filosofia justificavam os 

fenômenos que aconteciam. Estudaremos aqui a incrível dança das estrelas que além de ter 

impulsionado o homem a estudos exaustivos de observações, também nos deixou heranças 

científicas significativas. 

É claro que seria impossível abordarmos todo esse fantástico estudo, ao qual os povos 

antigos dedicaram muitos anos e esforços, e que ainda hoje desperta a curiosidade de tantos 

leigos e estudiosos das diferentes áreas das ciências. Portanto, abordaremos, nas atividades que 

seguem, apenas algumas facetas do conhecimento antigo sobre os céus, que acreditamos se 

resumir no famoso Almagesto; sem dúvidas, um marco de como o homem antigo pensava, 

produzia ciência e justificava suas ideias. 

O Almagesto (Síntese Matemática – tradução do seu título Grego) é um tratado de 

astronomia. Trata-se de uma coletânea composta por 13 livros que tem por objetivo descrever 

os céus, isto é, o movimento dos astros Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno 

sobre o fundo das estrelas visíveis a olho nu. O ponto de vista do Almagesto é geocêntrico, isto 

é, a Terra se encontra no centro do Universo, e ele foi usado como livro texto de astronomia 

por mais de mil anos até que a visão heliocêntrica sobrepujou a visão por            ele defendida. 

O texto que segue em anexo, por nós intitulado de fragmento histórico, é uma 

adaptação para a língua portuguesa da tradução inglesa do Almagesto de Ptolomeu feita por 

Toomer (1998). Trata-se do capítulo38 10 e 11 do livro I. No capítulo 10, Ptolomeu elabora a 

matemática necessária para a construção da sua tabela de cordas, e no capítulo 11 ele apresenta 

sua famosa tabela de cordas para arcos de 0º a 180º com intervalos de meio em meio grau. O 

texto aqui traduzido é o mais próximo possível da tradução em língua inglesa. 

Por se tratar de uma fonte antiga advertimos ao leitor que essa provavelmente não será 

a leitura mais fácil já realizada por ele, pois o texto está ligado a uma cultura que é bem diferente 

da atual.  

  

  

                                                           
38 Acredita-se que essa divisão em capítulos não é original de Ptolomeu e, foi introduzida durante as inúmeras 

traduções dessa obra. Toomer (1998), entretanto, nosso autor de referência, faz essa divisão. 
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Atividade 1: Conhecendo alguns aspectos do Almagesto. 

 

 

 

Objetivos 

 Reconhecimento histórico do período no qual a obra está inserida  

 Tornar conhecidas as duas obras científicas (Os Elementos e o Almagesto) que 

influenciaram a humanidade por um longo período de tempo. 

 Reconhecer a importância da biblioteca de Alexandria. 

 

Tema 

 História da matemática 
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Atividade 1: Conhecendo alguns aspectos do Almagesto 

 

Como já foi dito na introdução deste caderno queremos que o participante dessas 

atividades seja capaz de ler algumas páginas do Almagesto. Trata-se nesta sequência de 

atividades do fragmento histórico que apresentamos ao final deste caderno. É importante que 

neste primeiro momento façamos alguns questionamentos a fim de obtermos o máximo de 

informações da obra. Afinal de contas, uma leitura não é uma mera decifração dos símbolos, 

mas interpretação e compreensão. 

 

Caro participante: vamos conhecer um pouco da História da Matemática? Quem inventou 

a trigonometria? Para que finalidade ela foi criada? 

 

Primeiramente, como é comum à história lidar com longos períodos de tempo, utiliza-

se com frequência a unidade de tempo chamada século, equivalente a cem anos. O mecanismo 

de contagem dos séculos é similar ao dos anos. Assim, por exemplo, (veja esquema abaixo) o 

ano 2000 pertence ao século XX, o ano 1500 ao século XV, o ano 2009 ao século XXI e o 843 

a.C. ao século IX a.C. 

 

Figura1.1 - Linha do tempo 

 
Fonte: Vicentino (2002, p.12) 

 

1. Ptolomeu (150 d.C.) e Euclides (300 a.C.) são dois autores de importantes obras 

científicas da história da humanidade. Identifique a que século cada um deles pertence. 

Eles são contemporâneos?  
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2. Você conhece ouros personagens da história das ciências que viveu na 

Antiguidade? Quais suas contribuições para as ciências? Seus personagens são 

contemporâneos aos sábios citados na questão 1?  

Passamos, a partir de agora, para uma pequena contextualização histórica. 

 

Um pouco de história... 

Antes de se tornar um ramo autônomo do conhecimento, uma disciplina matemática, a 

trigonometria era parte da astronomia. “Foi principalmente para atender às necessidades da astronomia, 

que aconteceu o desenvolvimento da trigonometria e o surgimento das primeiras tabelas trigonométricas. 

A trigonometria era então parte da astronomia [...]”. (MENDES; ROCHA, 2009. p. 13). A relação entre 

essas duas áreas era tão intensa que sua separação aconteceu somente na Idade Média.  

Todos os povos antigos (ao contrário de nós, que perdemos o céu como referência) olhavam 

para o céu na busca de indícios, para plantar, para colher, para migrar, para caçar, etc. Por estes motivos, 

e também por questões religiosas, era importante fazer um mapeamento dos céus e ser capaz de        fazer 

previsões. 

A trigonometria como auxiliar da astronomia, em que certas funções angulares são usadas para 

determinar posições e trajetórias de corpos celestes, surge no século II a.C. O pai dessa abordagem foi o 

grego Hiparco de Nicéia (séc. II a.C.), o mais importante estudioso dos céus da Antiguidade, e, em razão 

disso, costuma ser chamado de “pai da trigonometria”. (IEZZI, 2004, p. 36) 

Hiparco foi uma figura de transição entre a astronomia babilônica e Cláudio Ptolomeu, autor de 

uma das mais importantes obras da história das ciências, o Almagesto. Para elaboras sua obra prima, 

Ptolomeu tomou a concepção de mundo aristotélica, as observações dos babilônios registradas durante 

séculos e usou para cálculos o sistema sexagesimal babilônico. Também retomou os trabalhos de Hiparco 

de Niceia, refinou, aprimorou e construiu uma teoria para os corpos visíveis a olho nu: o Sol, a Lua, os 

Planetas visíveis (Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno e Júpiter) e as estrelas fixas. 

O Almagesto foi uma compilação de toda produção astronômica realizada até então. Ptolomeu 

concretizou seu trabalho seguindo o modelo geocêntrico, que era aceito na sua época. Se existiram 

trabalhos semelhantes, deles não restaram vestígios. O fato é que sua organização lógica e forte 

argumentação fariam do Almagesto a bíblia da astronomia até o século XVI. Isto, certamente, se deve ao 

fato de que o “Almagesto é uma obra prima de exposição; Ptolomeu nunca apresenta uma tabela sem 

primeiro explicar como pode ser calculada, e os parâmetros de seus modelos são todos deduzidos 

abertamente, a partir de observações cuidadosamente mencionadas.” (AABOE, 2002, p.130). 

 

Baseado na leitura do recorte histórico apresentado anteriormente, responda os seguintes 

questionamentos. 

 

3. Quando se escuta a palavra Almagesto o que vem à sua mente? Já conhecia a obra? 



 

8 
 

 

4. Por que, segundo seu ponto de vista, a obra de Ptolomeu ganhou tamanha importância 

nos anos (séculos) seguintes, chegando inclusive a tornar obsoletos trabalhos de mesmo 

teor científico já existentes? 

 

5. Você seria capaz de esboçar a representação do universo de Ptolomeu? Explique suas 

escolhas. 

 

 

 

Portanto, caro participante, 

a trigonometria não é obra de um só homem ou nação. A sua história tem milhares de anos 

e agrega contribuições de todas as grandes civilizações. 
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Atividade 2: A circunferência e a base sexagesimal. 

 

 

 

Objetivos 

 Conhecer a base sexagesimal e converter valores dessa base para o sistema 

decimal. 

 Entender a relação entre a corda de Ptolomeu e a função seno atual. 

 

Tema 

 Regra de três 

 Sistemas de numeração (sexagesimal e decimal) 

 Conhecimento básico de trigonometria (a função seno) 
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Atividade 2: A circunferência e a base sexagesimal. 

 

Dentre os diferentes sistemas de numeração já existentes em sua época, Ptolomeu usou 

como unidade padrão para os seus cálculos o próprio raio da circunferência. Isso significa que 

se ele pegasse, por exemplo, um raio com 10 cm de tamanho este seria sua unidade de medida 

para aquele experimento. Mas, é claro, que um padrão foi estabelecido para que qualquer pessoa 

pudesse realizar os cálculos corretamente. O padrão instituído era o seguinte: depois de 

escolhermos o tamanho do raio (que podia ser qualquer e se tornaria a unidade), se dividia este 

raio em 60 partes e depois se dividia cada uma dessas partes em outras 60 partes (partes de 

partes). Para melhor entendimento, veja figura a seguir: 

 

O Raio 

 

O raio dividido em 60 partes 

 

Uma parte subdividida em 60 partes (partes de partes) 

 

 

1. O fato de o tamanho do raio (unidade) ser qualquer, não dificultaria as contas a serem 

realizadas? Por quê? 

 

2. O sistema de medida utilizado por Ptolomeu se assemelha a algum sistema numérico já 

conhecido? Esse ainda é utilizado hoje em dia? Cite exemplos. 
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Você sabia... 

A maioria dos historiadores atribui a Hiparco de Nicéia – também conhecido como pai da 

trigonometria – a divisão da circunferência em 360 partes. Essa divisão não foi feita ao acaso. Assim 

como a maioria dos sábios de sua época, Hiparco era fortemente influenciado pela matemática 

babilônica segundo a qual a melhor base para realizar contas era a base sessenta. 

Quem pensa que não utilizamos o sistema babilônico está enganado, pois somos herdeiros 

deste sistema de numeração: nossa divisão da circunferência em 360 graus, a hora em 60 minutos e 

os minutos em 60 segundos, provém do sistema sexagesimal de numeração babilônico. 

 

Observe a figura a seguir. Nela temos uma parte da tabela de cordas de Ptolomeu. As 

três colunas à esquerda estão escritas em grego, e as três colunas à direita já são traduzidas para 

o português a partir da versão da língua inglesa em Toomer (1998). 

 

Figura 3 - Um trecho da tabela39 de cordas do Almagesto 

 

Fonte: Aaboe (2001, p. 132) 

                                                           
39 Numa circunferência, a distância entre quaisquer dois de seus pontos, A e B, é chamada de Corda. Arco é a 

porção compreendida entre dois pontos sobre a circunferência. 
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Para não ficarmos completamente alheios ao seu conteúdo, apresentamos a seguir uma 

tabela que nos ajudará a entendê-la. 

 

Figura 4 - sistema de numeração alfabético grego  

 

Fonte: Aaboe (2001, p.133)  

 

 

Observe a segunda linha da tabela de cordas. O comprimento da corda de um grau (1º) 

é apresentado como sendo 1; 2,50 – em notação sexagesimal. Para obtermos o mesmo valor na 

base decimal, basta fazermos o seguinte processo 1 +
2

60
+

50

602
, que corresponde a 

aproximadamente 1,04722. Se retornarmos ao padrão estabelecido por Ptolomeu, podemos 

entender esses números como sendo: 1 unidade do raio, 2 partes (a divisão do raio em 60 partes) 

e 50 partes de partes (a divisão de uma das partes em outras 60 partes). Para melhor 

compreender o que isso significa, basta nos lembrarmos do sistema de contagem de horas que 

utilizamos nos dias atuais (1hora contém 60 minutos que contém 3600 segundos). 

A última coluna, sixtieths (sessenta avos de grau), é utilizada para determinar, por 

aproximação, a corda de um ângulo (arco) entre dois valores consecutivos da coluna de arcos. 

Esse método também é conhecido como interpolação. 

 

3. Observe todos os símbolos da figura anterior (Figura 3). Agora escolha três valores de 

arcos e calcule suas respectivas cordas usando a base decimal. 

 

4. Ainda levando em consideração as figuras apresentadas anteriormente (Figuras 3 e 4) 

podemos retirar informações importantes. Observe as três colunas do lado esquerdo da 

figura, você notou que nela havia letras ao invés de números? Comente. 
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Da leitura realizada do fragmento histórico podemos concluir que a relação utilizada por 

Ptolomeu foi a corda e não o seno utilizado na trigonometria atual. 

 

5. Expresse, com suas palavras, o que é uma corda? 

 

6. Você conhece a notação utilizada para a corda? Escreva-a abaixo. 

 

7. Represente a corda de Ptolomeu e o seno atual através de figuras convenientes. 
 

Representação da corda de Ptolomeu Representação do Seno 

  

 

8. Você consegue representar as relações, corda e seno, numa mesma figura? Faça 

abaixo. 

 

 

9. Sabemos que existe equivalência entre a corda de Ptolomeu e o seno atual. Façamos 

essa verificação. (Sugestão: utilize as figuras do exercício anterior, elas facilitarão sua 

visualização). 

 

10. Agora que você possui uma relação entre a corda de Ptolomeu e o seno atual pegue os 

valores que você escolheu na atividade 3 e calcule seus senos atuais.  
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Atividade 3: Construção de uma tabela de cordas,  

as artimanhas de um gênio! 

 

 

 

Objetivo 

 Identificar hipóteses e teses num texto matemático. 

 

Tema 

 Cordas 
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Atividade 3: Construção de uma tabela de cordas - as artimanhas de um gênio 

 

No decorrer da leitura do fragmento histórico vimos, num certo momento, que temos 

calculadas as cordas de alguns ângulos, sem maiores mistérios. 

 

1. Quais são esses ângulos? Quais os respectivos valores de suas cordas? (Sugestão: leia 

as páginas 22, 23 e 24.) 

 

Tabela1 – Comprimento de algumas cordas 

𝜶 𝒄𝒓𝒅𝜶 𝜶 𝒄𝒓𝒅𝜶 

    

    

    

    

Fonte: Produção Própria. 

 

2. Por que Ptolomeu partiu desses ângulos? 

 

Depois desses primeiros resultados não é difícil imaginar qual seria o próximo passo de 

Ptolomeu. Ele deduziu as fórmulas para o comprimento da corda da diferença de dois ângulos, 

da soma de dois ângulos e da metade de um ângulo. 

 

3. Identifique no texto cada uma dessas passagens. (Sugestão: Destaque no fragmento 

histórico a hipótese e a tese de cada um desses teoremas). 

 

4. Apresente a seguir as fórmulas obtidas por Ptolomeu. 

 

Certamente você não conseguiu responder a questão anterior só examinando o texto. 

O fato é que, diferentemente dos nossos textos atuais, os antigos estavam preocupados em 

explicar os resultados gerais sendo necessárias, para isso, demonstrações. Além disso, a álgebra 

ainda estava no inicio não permitindo notações enxutas como as atuais. 

 

5. A partir das demonstrações dadas por Ptolomeu conseguimos, através de um trabalho 

algébrico, obter fórmulas contemporâneas para cada um de seus resultados. Expresse-
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as a seguir. (Sugestão: Reproduza as circunferências que Ptolomeu utilizou – ver 

fragmento histórico - substituindo os segmentos utilizados por Ptolomeu pela notação 

atual conveniente).  

 

Em suas demonstrações Ptolomeu apresentou dois resultados que não são necessários 

para o preenchimento (o caso dos resultados apresentados anteriormente) de sua tabela. 

 

6. Quais são eles e qual o motivo da apresentação deles nessa obra? 

 

Com os resultados obtidos até então, Ptolomeu seria capaz de preencher uma grande 

quantidade de entradas da sua tabela. Ele teve como objetivo construir uma tabela com o 

incremento de meio grau (½º). Mas uma nova e árdua batalha ainda estava por vir. 

 

7. É óbvio que uma tabela de três graus (3º) de incremento é possível (Como?). Também 

é possível uma tabela com incremento de um grau e meio (1½º). (Como?). Com os 

resultados obtidos até então, é possível construir uma tabela com incremento de meio 

grau (½º)? E de um grau (1º)? E de dois graus (2º)?  
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Atividade 4: Orion – o caçador. 

 

 

Objetivos 

 Identificar a constelação de Orion, comparando-a com o mapa estelar do 

Almagesto 

 Compreender a trigonometria como conhecimento básico para a leitura dos céus. 

 

Temas 

 Plano cartesiano 

 Sistema de referências 

 Análise de tabela de valores. 
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Atividade 4: Orion – o caçador. 

 

Esta é nossa última atividade e tem por finalidade exemplificar para você participante a 

importância e utilidade da tabela de cordas apresentada por Ptolomeu no Almagesto. 

 

1. Você conhece alguma constelação? O que é uma constelação? 

 

2. Quando você olha para os céus, consegue identificar alguma estrela? Quais? Sabe seus 

nomes? Sabe a que constelação elas pertencem? 

 

 Observe a figura a seguir. Trata-se da constelação de Orion. 

 

Figura 5 - Constelação de Orion 

 
 

Fonte: CONSTELAÇÃO... (2013) 

 

3. Para você faz algum sentido o nome dessa constelação? Por quê? 

 

Para tentarmos compreender as constelações, passemos para o próximo exercício. 

 

4. Observe a figura que segue e faça o solicitado. Imagine que você esteja olhando para 

o céu noturno e se depare com a seguinte imagem. O que você vê? Ligue as estrelas 

formando a imagem que você observou. Agora, dê um nome a esse conjunto de estrelas 

que você observou. 
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Figura 6 - Constelação imaginária 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

 

5. Observe o que seus colegas de classe fizeram. Vocês viram a mesma coisa? Senão, você 

é capaz de ver o que seus colegas viram? 

 

6. É possível, agora, entender por que muitas vezes não conseguimos identificar as 

famosas figuras que formam os nossos céus? Explique. 

 

Talvez você ainda não tenha percebido ligação nenhuma entre as atividades anteriores 

e a atual, mas Ptolomeu construiu a tabela de corda sem imaginar que estava contribuindo para 

a criação de um novo ramo da matemática − a trigonometria. Seu objetivo era entender os 

movimentos do céu e descrevê-los em termos de modelos matemáticos. Ou seja, a tabela de 

cordas que Ptolomeu construiu e que foi utilizada por mais de 1000 anos foi uma mera 

ferramenta utilizada na construção de mapas celestes, na tabela do movimento médio lunar e 

de Júpiter etc. 

Para maiores esclarecimentos, e até exemplificação, apresentamos a seguir uma parte 

da tabela das constelações do hemisfério norte que Ptolomeu exibe no livro VII da sua 

coletânea. Neste nosso trabalho exibiremos a parte da tabela que se refere à constelação de 

Orion. 
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Figura 7 - Tabela das constelações do Hemisfério Norte. – Constelação de Orion 

 

 
Fonte: Toomer (1988) 

 

7. Passemos agora a colocar cada um desses valores no plano cartesiano. É claro que 

não utilizaremos o plano cartesiano ao qual nós estamos habituados. Antes, 

precisaremos fazer algumas adaptações. Sugerimos que o leitor que se guie pelo passo 

a passo que segue. 

 

1º Passo: Escolha as estrelas da constelação que são visíveis a olho nu. (Ver figura 5) 

2º Passo: Coloque-as no plano que segue, pois ele já foi adaptado segundo nossos interesses. 

OBS: Lembre-se que o sistema de referência de Ptolomeu é a Eclíptica40 e não o Equador41.

                                                           
40 Eclíptica é o caminho imaginário projetado na esfera celeste cujo Sol percorre durante um ano. (MOURÃO, 

1987, p. 197– adaptado.) 
41 Círculo máximo da esfera celeste segundo o qual o plano do equador terrestre corta a esfera celeste. (MOURÃO, 

1987, p. 268.)  

Número na Designação

Constelação moderna

1 A estrela nebulosa na cabeça de Órion 57 0 - 13 30 neb. 39Lam Ori

2 A estrela brilhante e avermelhada no ombro direito 62 0 - 17 0 <1 58Alp Ori

3 A estrela no ombro esquerdo 54 0 - 17 30 2 24Gam Ori

4 A estrela sob a retaguarda 55 0 - 18 0 <4 32    Ori

5 A estrela no cotovelo direito 64 20 - 14 30 4 61Mu  Ori

6 A estrela no antebraço direito 66 20 - 11 50 6 73    Ori

O quadrilátero na mão direita:

           a estrela dupla traseira, no lado sul 66 30 - 10 0 4 70Xi  Ori

8            a estrela de avançada no lado sul 66 0 - 9 45 4 67Nu  Ori

9           a posterior no lado do norte 67 20 - 8 15 6 72    Ori

10           a estrela avançada do lado norte 66 40 - 8 15 6 69    Ori

11 As duas estrelas mais avançadas no bastão 61 40 - 3 45 5 54Chi1Ori

12 A mais recuada das estrelas 64 40 - 4 15 5 62Chi2Ori

A mais recuada das quatro estrelas quase 

    em linha reta na parte traseira

14 A mais avançada dessas 56 20 - 20 0 6 38    Ori

15 A mais avançada dessas, novamente 55 20 - 20 10 6 33    Ori

16 A última e mais avançada das quatro 54 10 - 20 40 5 30Psi2Ori

17 - 25 Estrelas no casaco de pele no braço esquerdo: 

17           no extremo norte 50 30 - 8 0 4 15    Ori

18           o segundo a partir do extremo norte 49 20 - 8 10 4 11    Ori

19          a terceira a partir do extremo norte 48 0 - 10 15 4 9Omi2Ori

20          a quarta a partir do extremo norte 46 20 - 12 50 4 7Pi 1Ori

21          a quinta a partir do extremo norte 45 10 - 14 15 4 2Pi 2Ori

22          a sexta a partir do extremo norte 44 50 - 15 50 3 1Pi 3Ori

23          a sétima  a partir do extremo norte 44 50 - 17 10 3 3Pi 4Ori

24          a oitava a partir do estremo norte 45 20 - 20 20 3 8Pi 5Ori

25          a última e mais ao sul das estrelas na pele 46 20 - 21 30 3 10Pi 6Ori

26 A mais avançada das tres estrelas no cinto 55 20 - 24 10 2 34Del Ori

27 A estrela do meio 57 20 - 24 50 2 46Eps Ori

28 A estrela mais recuada das três 58 10 - 25 40 2 50Zet Ori

29 A estrela perto da alça do punhal 53 50 - 25 50 3 28Eta Ori

30 O mais ao norte das três estrelas unidas na ponta da adaga 56 30 - 28 20 4 42    Ori

31 A estrela do meio 56 40 - 29 10 <3 43The2Ori

32 A mais ao sul das três 57 0 - 29 50 3 44Iot Ori

33 A mais recuada das duas estrelas sob a ponta da adaga 57 40 - 30 40 4 49    Ori

34 A mais avançada delas 56 30 - 30 50 4 36Ups Ori

A estrela brilhante no pé esquerdo, que é [aplicada em]

 comum à água [de Eridanus]

36 A estrela ao Norte na perna, sobre a articulação do tornozelo 51 0 - 30 15 >4 20Tau Ori

37 A estrela sob o calcanhar esquerdo, parte externa 53 20 - 31 10 4 29    Ori

38 A estrela atrás do joelho esquerdo 60 10 - 33 30 >3 53Kap Ori

em graus

31-

- 19 47Ome Ori

5035 30 1 19Bet Ori

57

49

Descrição Magnitude

13 50 40 4

Longitude

em graus

Latitude



 

21 
 

 

Figura 8 - Mapa Estelar 

 

Fonte: Produção própria 
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Fragmento Histórico 

 

Do tamanho das cordas42 

 

Para maior comodidade do usuário será posteriormente estabelecido uma tabela de seus 

valores, dividindo a circunferência em 360 partes, e calculado as cordas subentendidos pelos 

arcos em intervalos de meio em meio grau, expressando cada um como um número de partes 

num sistema onde o diâmetro é dividido em 120 partes. Adotamos esta norma por causa de sua 

conveniência43 aritmética, que irá tornar-se evidente a partir dos cálculos reais. Mas, primeiro, 

vamos mostrar como se pode realizar o cálculo de seus valores através de um método simples 

e rápido, usando o menor número de teoremas possível, o mesmo conjunto para todos. Fazemos 

isso para que possamos não só obtermos os valores das cordas demarcadas calculadas, mas 

também para que possamos nos comprometer a verificá-los rapidamente calculando-os através 

de um método geométrico rigoroso. Em geral, deveremos utilizar o sistema sexagesimal para 

nossos cálculos aritméticos, por causa da (dificuldade) do sistema fracionário [convencional]. 

Uma vez que buscamos sempre uma boa aproximação, iremos realizar multiplicações e 

divisões, apenas para chegarmos a um resultado que difira da precisão alcançável pelos sentidos 

por uma quantidade desconsiderável. 

Em primeiro lugar, então, [veja a fig. 1.1] tome um semicírculo ABG de centro D e de 

diâmetro ADG. Desenhe DB perpendicular a AG por D. Faça DG ser bissectada por E, junte 

EB, e deixe EZ ser feita igual a EB. Junte-se a ZB. 

Eu digo que ZD é o lado do decágono regular e BZ o lado do pentágono [regular]. 

 

 
Fig. 1.1 

 

                                                           
42 No cálculo de Ptolomeu de sua tabela corda vê HAMA 21-4, 56-63 Pedersen. 
43 A principal conveniência que o raio é de 60 partes, ou 1,0 no sistema sexagesimal. Assim, de certa forma, se 

assemelha com a tabela de R = 1. 
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[Prova] Uma vez que a linha reta DG é bissectada em E, 

 e uma linha reta DZ é adjacente a ela, 

GZ.ZD + ED2 = EZ2.44 

mas EZ2 = BE2 (EB = ZE), 

e EB2 = ED2 + DB2. 

.·. GZ.ZD + ED2 = ED2 + DB2. 

.·. GZ.ZD = DB2 (Subtraindo ED2 em ambos os membros). 

.·.GZ.ZD = DG2. 

Então ZG foi cortada na razão extrema e média de D.45 

Assim sendo, uma vez que o lado do hexágono e o lado do decágono, quando ambos 

estão inscritos no mesmo círculo, tornam-se as extremas e médias razões de uma mesma linha 

reta46, e desde que GD, sendo um raio, represente o lado do hexágono47, DZ é igual ao lado do 

decágono. 

Do mesmo modo, visto que o quadrado do lado do pentágono é igual à soma dos 

quadrados dos lados do hexágono e decágono quando todos estão inscritos no mesmo círculo48, 

e no triângulo de ângulo reto BDZ, o quadrado de BZ é igual à soma dos quadrados de BD, que 

é o lado do hexágono, e DZ, que é o lado do decágono, segue-se que BZ é igual ao lado do 

Pentágono. 

Desde então, como eu disse, vamos definir o diâmetro do círculo em 120 partes, segue-

se do exposto que: 

DE = 30p (DE metade do raio) 

e DE2 = 900p 

BD = 60p (BD é um raio) 

e BD2 = 3600p 

e EZ2 = EB2 = 4500p, a soma [de DE2 e BD2] 

.·. EZ ≈ 67;4,55p 

e pela subtração [de DE em EZ], DZ = 37;4,55p. 

Assim, o lado do decágono, que subtende 36º, tem 37;4,55p, onde o diâmetro tem 120p. 

Novamente, desde que DZ = 37;4,55p 

                                                           
44 Euclides II 6. 
45 Euclides VI def. 3 afirma que 'uma linha reta foi reduzida em média e extrema razão quando, toda a linha é para 

o segmento maior, assim como o maior é para o menor'; ou seja, aqui ZG:DG=DG:ZD. 
46 Euclides XIII 9. 
47 Euclides IV 15 porism. 
48 Euclides XIII 10. 
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DZ2 = 1375;4,15p;49 

e DB2 = 3600p, 

.·. BZ2 = DZ2 + DB2 = 4975;4,15p. 

.·.  BZ ≈ 70;32,3p. 

Portanto, o lado do pentágono, que subtende 72º, contém 70;32,3p onde o diâmetro tem 

120p.  

É imediatamente evidente que o lado do hexágono [inscritos], que subtende 60º e é igual 

ao raio, contém 60p. 

Da mesma forma, uma vez que o lado do quadrado [inscrito], que subtende 90º, é igual, 

quando elevado ao quadrado, a duas vezes o quadrado do raio, e o lado do triângulo inscrito, 

que subtende 120º, é igual, quando elevado ao quadrado, a três vezes o quadrado do raio, e o 

quadrado do raio é 3600p, podemos calcular que o quadrado do lado do quadrado é 7200p e o 

quadrado do lado do triângulo é 10800p. 

.·. crd 90º ≈ 84;51,10p 

e crd 120º ≈ 103;55,23p 

onde o diâmetro é 120p. 

Podemos, então, considerar as cordas estabelecidas individualmente acima pelos 

procedimentos simples acima. Será imediatamente50 óbvio que para qualquer corda dada, a 

corda do arco complementar é determinada de maneira simples, desde que a soma de seus 

quadrados seja igual ao quadrado do diâmetro. Por exemplo, desde que a corda de 36º foi 

mostrada para ser 37;4,55p , e o quadrado disso é 1375;4,15p e o quadrado do diâmetro é 14400p, 

o quadrado sobre a corda do arco complementar (que é o 144º) será a diferença, ou seja, 

13024;55,45p e assim 

Crd 144º ≈ 114;7,37p 

Da mesma forma para as outras cordas [de suplementos]. 

 Iremos mostrar em seguida como as cordas individuais restantes podem ser derivadas a 

partir das [cordas] acima, em primeiro lugar vamos estabelecer um teorema que é extremamente 

útil para o assunto em questão. 

 [Veja a fig 1.2]. Considere um círculo com um quadrilátero arbitrário inscrito nele. Junte 

AG e BD. 

                                                           
49 A leitura 14 (para 15) ocorre como uma variante marginal, no mss grego, aqui e em lugares afins (ver aparato 

em H34, 16; 34,18; 36,4 e 36,7), e, no árabe, em T, e foi adotado na tradução de Hajja’s. É mais preciso, mas não 

faz diferença para o resultado final. 
50 Lendo αύτόθεν (com D) para έντενθεν em H35,18. 
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Fig. 1.2  

Precisamos provar que  

AG.BD = AB.DG + AD.BG.51 

 

[Prova:]  Faça <ABE = <DBG. 

Então, se nós adicionarmos <EBD em ambos,  

<ABD = <EBG 

Mas <BDA = <BGE, uma vez que subtendem o mesmo segmento. 

.·. triângulo ABD ||| triângulo BGE. 

.·. BG:GE = BD:DA 

.·. BG.AD = BD.GE 

Novamente, desde <ABE = <DBG, 

e <BAE = <BDG, 

triângulo ABE ||| triângulo BGD 

.·. BA:AE = BD:DG 

.·. BA.DG = BD.AE 

Mas foi mostrado que  

BG.AD = BD.GE 

Portanto, por adição, AG.BD = AB.DG + AD.BG. 

C.Q.D. 

                                                           
51 Esta proposição, comumente conhecida como ‘Teorema de Ptolomeu’, na verdade, não é atestado antes dele. 

Permanece incerto se qualquer uma das tabelas de cordas anteriores (por exemplo, Menelau) usava qualquer base 

geométrica além do teorema do ângulo-metade (ver n. 60 e Toomer2 18-19). 
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Tendo estabelecido esse teorema preliminar, nós desenhamos o semicírculo ABGD [fig 

1.3] com diâmetro AD, e traçamos de A duas cordas, AB, AG, dado o tamanho de cada uma 

em termos de um diâmetro de 120p. Junte-os a BG. 

Eu digo que BG também é determinada.  

[Prova] Trace BD, GD 

 

 

 
Fig. 1.3 

 

Então, claramente, BD e GD também serão dadas, uma vez que são cordas de [arcos] 

suplementares [para os arcos das cordas dadas AB e AG]. 

Agora, uma vez ABGD é um quadrilátero cíclico, 

AB.GD + AD.BG = AG.BD. 

Mas AG.BD e AB.GD são dadas. 

.·. AD.BG é dado pela subtração. 

E AD é o diâmetro. 

Portanto, a corda BG é dada. 

E nós mostramos que, se dois arcos e as cordas correspondentes são dadas, a corda da 

diferença entre os dois arcos também ficará determinada. 

É óbvio que por meio deste teorema seremos capazes de inserir [na tabela] algumas 

cordas derivadas da diferença entre as cordas já calculadas individualmente e particularmente 

a corda de 12º, pois temos aquelas de 60º e 72º. 

Consideremos agora o problema de encontrar a corda do arco que é a metade de alguma 

corda dada52. 

                                                           
52 Embora a fórmula de Ptolomeu para a corda da metade do ângulo possa ser facilmente derivada de seu teorema 

geral (ver Toomer 2, 16-17), em vez disso, ele apresenta outro teorema, o qual remonta a Arquimedes (veja HAMA 

23-4). É uma inferência plausível que isso é porque o último teorema foi a única base das tabelas de cordas 

anteriores, nomeadamente de Hiparco, como eu discuti, Toomer2 18-19. 
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Considere ABG [fig. 1.4] como um semicírculo de diâmetro AG. Seja GB uma corda 

dada. Bissecte o arco GB em D, junte AB, AD, BD, DG, e faça a perpendicular DZ de D para 

AG. 

 

 
Fig. 1.4 

 Eu digo que: 

ZG = ½ (AG - AB). 

 [Prova] 

Seja AE = AB, junte DE. 

Em seguida, uma vez que [nos triângulos ABD, ADE] 

AB = AE, e AD é comum, 

os dois pares de lados AB, AD, e AE, AD são iguais. 

Além disso, <BAD = <EAD. 

.·. base BD = base DE. 

Mas, BD = DG [por construção] 

.·. DG = DE 

Assim, desde que, no triângulo isósceles DEG, a perpendicular DZ tenha sido desenhada 

a partir do vértice para a base. 

EZ = ZG 

Mas, EG = [AG – AE] = AG – AB 

.·. ZG = ½ (AG - AB). 

 Agora, se a corda do arco BG é dada, a corda suplementar AB é imediatamente 

determinada. 

 Portanto, ZG que é ½ (AG - AB), é também determinada. 

Mas, desde que no triângulo retângulo AGD, a perpendicular DZ foi traçada, 

triângulo ADG ||| triângulo DGZ (ambos retângulos)53. 

.·. AG:GD = GD:GZ 

                                                           
53 Euclides VI 8. 
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.·. AG.GZ = GD2. 

 Mas AG.GZ é dado. 

Portanto, GD2 é determinado, e então a corda GD, que subtende a metade do arco BG 

[o arco da corda dada], é também determinado. 

 Através deste teorema um grande número de cordas será também derivado por reduzir 

pela metade os arcos das cordas anteriormente determinados, especialmente da corda de 12º, as 

cordas de 6º, 3º, 1 ½º e ¾º. Pelo cálculo, encontramos que a corda de 1½º é aproximadamente 

1;34,15p onde o diâmetro é de 120p e a corda de ¾º é aproximadamente 0;47,8p nas mesmas 

unidades. 

 

Novamente, [consulte a fig. 1.5] considere um círculo ABGD de diâmetro AD, e com 

centro em Z. A partir de A corte dois arcos dados em sucessão, AB e BG. Junte as 

correspondentes cordas AB e AG; elas também serão determinadas. 

 

 
Fig. 1.5 

 

Eu digo que se unirmos AG, essa [corda] também será determinada. 

[Demonstração:] Desenhe através de B o diâmetro BZE, e junte BD, DG, GE, DE. É 

imediatamente evidente que de BG pode-se derivar GE, e de AB pode-se derivar BD e DE 

[todos como cordas do arco complementar]. Por um argumento semelhante ao anterior [p. 5], 

desde que BGDE seja um quadrilátero cíclico, em que BD e GE são diagonais, o produto das 

diagonais será igual à soma dos produtos dos lados opostos, [ou seja, BD.GE = BG.DE + 

BE.GD]. Portanto, desde que (BD.GE) e (BG.DE) sejam ambos determinados, (BE.GD) 

também ficará determinado. Mas BE também é dado, sendo um diâmetro: portanto, a parte 

restante54, GD, também será determinada e, portanto, GA, [a corda do] suplemento. 

                                                           
54  Lendo ήλοιπή (com A) em H42,1 por λοιπή (‘pela subtração’) 
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Portanto, se dois arcos e as cordas correspondentes são fornecidos, a corda 

correspondente à soma destes dois arcos será dada por meio deste teorema. 

É óbvio que, combinando [desta forma] a corda de 1 ½ º com todas as cordas já obtidas, 

e depois calculando as cordas sucessivas, nós seremos capazes de completar [na tabela] todas 

as cordas [de arcos] que, quando duplicadas são divisíveis por três [isto é, múltiplos de 1½ º]. 

Em seguida, as cordas restantes a serem determinadas serão aqueles entre os intervalos de 1½ 

º, dois em cada intervalo, uma vez que nossa tabela é feita em intervalos de ½º. Se, portanto, 

pudermos encontrar a corda da ½º, isso vai nos permitir completar a tabela com todas as cordas 

intermediárias restantes, encontrando a soma ou a diferença [de ½º] a partir das cordas dadas 

em cada extremidade do intervalo [1½º]. Agora, se uma corda, por exemplo, a corda de 1½º, é 

dado, a corda correspondente a um arco, que é um terço da anterior não pode ser encontrada 

por métodos geométricos55. (Se isso fosse possível, deveríamos ter imediatamente a corda de 

½º). Portanto, devemos primeiro derivar a corda do 1º das de 1½º e ¾º. Faremos isto através do 

estabelecimento de um lema que, embora não possa, em geral, determinar o tamanho exato das 

cordas, no caso de tais quantidades muito pequenas, possa determiná-las com um erro 

insignificantemente pequeno. 

Digo então, que se duas cordas desiguais são dadas, a relação da maior para o menor é 

menor do que a relação do arco sobre a maior para o arco sobre a menor. 

[Veja a fig 1.6]. Sendo ABGD um círculo, no qual estão desenhadas duas cordas 

desiguais, a menor AB e a maior BG. 

 

 

Fig. 1.6 

Eu digo que 

                                                           
55 Isto é verdade: o problema de encontrar Crdα a Crd3α dada pode ser reduzida a uma equação cúbica do tipo que 

não é possível (com exceção de alguns valores específicos de α) ser resolvido através da geometria euclidiana 

(usando a linha reta e círculo). Consulte Toomer[3] 138. 
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GB:BA < arcBG : arcBA 

[Prova]: Seja <ABG bissectada pela [corda] BD. Junte AEG, AD e GD. Então, já que <ABG 

é cortada pela corda BED, 

GD = AD 

e GE > EA56. 

Então deixe cair a perpendicular DZ de D para AEG. 

Então, já que AD > ED e ED > DZ, um círculo desenhado com centro em D com raio DE cortará 

AD e passará além de DZ. Deixe-o ser desenhado como HEO, e deixe DZ ser traçado até O. Agora, 

desde que o setor DEO seja maior que o do triângulo DEZ, e o triângulo DEA seja maior do que o setor 

DEH, 

Triângulo DEZ: triângulo DEA < Setor DEO: setor DEH. 

Mas triângulo DEZ: triângulo DEA = EZ:EA57, 

E o setor DEO: setor DEH = <ZDE: <EDA 

.·. ZE:EA < <ZDE:<EDA 

então, compondo, 

ZA:EA < <ZDA:<ADE 

e multiplicando os primeiros membros [das razões], 

GA:AE < <GDA:<EDA. 

então, dividindo, 

GE:EA < <GDE:<EDA.  

Mas, GE:EA = GB:BA58, 

e <GDB:<BDA = arcGB : arcBA 

.·.GB:BA < arcGB : arcBA. 

 

Tendo estabelecido isso, vamos desenhar o círculo ABG [Fig1.7], e nele duas cordas, 

AB e AG. Suponhamos primeiro, que AB é a corda de ¾º e AG a corda de 1º.  

 

Em seguida, tendo em vista que: 

                                                           
56 Derivado de Euclides VI 3, que afirma que a bissetriz do ângulo no vértice de um triângulo divide a base na 

relação entre os dois lados, o ângulo de delimitador. Aqui, desde BG>BA, GE>EA. 
57 Euclides VI 1. 
58 Euclides VI 3. 
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Fig 1.7 

 

AG:BA < arcAG : arcAB 

e arcAG = (4arcAB)/3 

GA < (4AB)/3 

Mas, na unidade em que o diâmetro contém 120 partes, nós mostramos que: 

AB = 0;47,8p 

.·. GA < 1;2,50p (para 1;2,50 ≈ 4/3.0;47,8). 

Novamente, usando a mesma figura, vamos definir AB, a corda de 1º e AG a corda de 

1½º. Pelos mesmos argumentos, uma vez que: 

Arc AG = (3 arc AB)/2 

GA < 3BA/2 

Mas, na unidade em que o diâmetro contém 120 partes, nós mostramos que: 

AG = 1;34,15p 

.·. AB > 1;2,50p (for 1;34,15 = 3/2. 1;2,50). 

Portanto, desde que a corda de 1º mostrou-se tanto maior quanto menor do que a mesma 

quantidade, podemos estabelecê-la aproximadamente como 1;2,50p, (onde o diâmetro é de 

120p). Pelas proposições anteriores também podemos estabelecer a corda de ½ º, que 

descobrimos ser de aproximadamente 0;31,25p. Os intervalos restantes podem agora ser 

concluídos, como dissemos [p.7]. Por exemplo, no primeiro intervalo de 1½ º, podemos calcular 

a corda de 2º usando a fórmula de adição para a corda de ½º aplicada a corda de 1½º enquanto 

que a corda de 2½ º é determinada usando a fórmula da diferença para a corda de ½º aplicada à 

corda 3º. Da mesma forma para as cordas restantes. 

Assim, então, eu acho que esta é a maneira mais fácil de realizar o cálculo das cordas. 

Mas, como eu disse, para que possamos ter os valores reais das cordas prontamente disponíveis 

para cada ocasião, nós temos que estabelecer a tabela [para o efeito] abaixo. Ela será organizada 
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em secções de 45 linhas59 para conseguir uma aparência simétrica. A primeira coluna em cada 

seção irá conter os arcos calculados em intervalos de ½ º, na segunda as cordas correspondentes 

em unidades para o diâmetro que contém 120 partes, e a terceira a trigésima parte do incremento 

na corda para cada intervalo. Este último é para que possamos ter o incremento médio 

correspondente a um minuto de arco, que não vai ser significativamente diferente do incremento 

de verdade para cada minuto. Assim, podemos facilmente calcular o montante da corda 

correspondente às frações que se situam entre os intervalos calculados de meio em meio grau. 

É fácil ver que, se suspeitar de alguma corrupção escriba em um dos valores para a corda 

na tabela, os mesmos teoremas que já estabelecemos nos permitirá testar e corrigir facilmente 

quer tomando a corda do arco duplo da corda em questão, ou a partir da diferença com alguma 

outra corda dada, ou a partir da corda do suplemento. 

A disposição da tabela é como segue.  

                                                           
59 45 linhas é a altura padrão das tabelas ao longo do Almagesto. Presumivelmente é escolhido de acordo com 

algum padrão na altura do rolo de papiro (normas de papiro ver Lewis, papiro na antiguidade clássica, 36-9, 56, 

sobre Plínio NH 13,78). Fluem de várias consequências da mesma, particularmente a 18 – intervalo de ano em 

tabelas de movimento (cf. III, p. 140 com n. 28) 
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Tabela de Cordas 

 

 

  

Cordas sixtieths Arcos Cordas sixtieths

0  31  25  1   2  50 23 23  55  27 1  1  33

1 1    2  50 1   2  50 23 24  26  13 1   1 30

1 1  34  15 1   2  50 24 24  56  58 1  1  26

2 2    5  40 1   2  50 24 25  27  41 1  1  22

2 2  37    4 1   2  48 25 25  58  22 1  1  19

3 3   8  28 1   2  48 25 26  29   1 1  1  15

3 3  39  52 1   2  48 26 26  59  38 1  1  11

4 4  11  16 1   2  47 26 27  30  14 1  1    8

4 4  42  40 1   2  47 27 28   0   48 1  1    4

5 5  14   4 1   2  46 27 28  31  20 1  1    0

5 5  45  27 1   2  45 28 29   1   50 1  0  56

6 6  16  49 1   2  44 28 29  32  18 1  0  52

6 6  48  11 1   2  43 29 30   2   44 1  0  48

7 7  19  33 1   2  42 29 30  33  8  1  0  44

7 7  50  54 1   2  41 30 31  3   30 1  0  40

8 8  22 15 1   2  40 30 31  33  50 1  0  35

8 8  53  35 1   2  39 31 32  4  8 1  0  31

9 9  24  54 1   2  38 31 32  34  22 1  0  27

9 9  56  13 1   2  37 32 33  4  35 1  0  22

10 10  27  32 1   2  35 32 33  34  46 1  0  17

10 10  58  49 1   2  33 33 34   4   55 1  0  12

11 11  30   5 1   2  32 33 34  35  1 1  0    8

11 12   1  21 1   2  30 34 35  5  5 1  0    3

12 12  32  36 1   2  28 34 35  35  6 0  59  57

12 13  3  50 1   2  27 35 36  35  5 0  59  52

13 13  35   4 1   2  25 35 36  35  1 0  59  48

13 14   6  16 1   2  23 36 37  4  55 0  59  43

14 14  37  27 1   2  21 36 37  34  47 0  59  38

14 15   8  38 1   2  19 37 38  4  36 0  59  32

15 15  39  47 1   2  17 37 38  34  22 0  59  27

15 16  10  56 1   2  15 38 39  4  5 0  59  22

16 16  42   3 1   2  13 38 39  33  46 0  59  16

16 17  13   9 1   2  10 39 40  3  25 0  59  11

17 17  44  14 1   2    7 39 40  33  0 0  59    5

17 18  15  17 1   2    5 40 41  2  33 0  59    0

18 18  46  19 1   2    2 40 41  32 3  0  58  54

18 19  17  21 1   2    0 41 42  1  30 0  58  48

19 19  48  21 1   1  57 41 42  30  54 0  58  42

19 20  19  19 1   1  54 42 43  0  15 0  58  36

20 20  50  16 1   1  51 42 43  29  33 0  58  31

20 21  21  11 1   1  48 43 43  58  49 0  58  25

21 21  52   6 1   1  45 43 44  28  1 0  58  18

21 22  22  58 1   1  42 44 44  57  10 0  58  12

22 22  53  49 1   1  39 44 45  26  16 0  58    6

22 23  24  39 1   1  36 45 45  55  19 0  58    0

Arcos
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Cordas Sixteths Cordas Sixteths

45 46  24  19 0  57 54 68 67    6  12 0  52    1

46 46  53  16 0  57 47 68 67  32  12 0  51  52

46 47  22   9 0  57 41 69 67  58    8 0  51  43

47 47  51   0 0  57  34 69 68  23  59 0  51  33

47 48  19  47 0  57 27 70 68  49  45 0  51  23

48 48  48  30 0  57 21 70 69  15  27 0  51  14

48 49  17  11 0   57 14 71 69  41    4 0  51    4

49 49  45  48 0  57   7 71  70    6  36 0  50  55

49 50  14  21 0  57   0 72 70  32    3 0  50  45

50 50  42  51 0  56  53 72 70  57  26 0  50  35

50 51  11  18 0  56  46 73 71  22  44 0  50  26

51 51  39  42 0  56  39 73 71  47  56 0  50  16

51 52   8   0 0  56  32 74 72  13    4 0  50    6

52 52  36  16 0  56  25 74 72  38    7 0  49  56

52 53   4  29 0  56  18 75 73    3    5 0  49  46

53 53  32  38 0  56 10 75 73  27  58 0  49  36

53 54   0  43 0  56   3 76 73  52  46 0  49  26

54 54  28  44 0  55  55 76 74  17  29 0  49  16

54 54  56  42 0  55  48 77 74  42    7 0  49    6

55 55  24  36 0  55  40 77 75    6  39 0  48  55

55 55  52  26 0  55 33 78 75  31    7 0  48  45

56 56  20  12 0  55  25 78 75  55  29 0  48  34

56 56  47  54  0  55  17 79 76  19  46 0  48  24

57 57  15  33 0  55    9 79 76  43  58 0  48  13

57 57  43   7 0  55    1 80 77    8    5 0  48    3

58 58  10  38 0  54  53 80 77  3    6 0  47  52

58 58  38   5 0  54  45 81 77  56    2 0  47  41

59 59   5  27 0  54  37 81 78  19  52 0  47  31

59 59  32  45 0  54  29 82 78  43  38 0  47  20

60 60   0   0 0  54  21 82 79    7  18 0  47    9

60 60  27  11 0  54  12 83 79  30  52 0  46  58

61 60  54  17 0  54    4 83 79  54  21 0  46  47

61 61  21  19 0  53  56 84 80  17  45 0  46  36

62 61  48  17 0  53  47 84 80  41    3 0  46  25

62 62  15  10 0  53  39 85 81    4  15 0  46  14

63 62  42   0 0  53  30 85 81  27  22 0  46    3

63 63   8  45 0  53  22 86 81  50  24 0  45  52

64 63  35  25 0  53  13 86 82  13  19 0  45  40

64 64   2   2 0  53    4 87 82  36    9 0  45  29

65 64  28  34 0  52  55 87 82  58  54 0  45  18

65 64  55   1 0  52  46 88 83  21  33 0  45    6

66 65  21  24 0  52  37 88 83  44    4 0  44  55

66 65  47  43 0  52  28 89 84    6  32 0  44  43

67 66  13  57 0  52  19 89 84  28  54 0  44  31

67 66  40   7 0  52  10 90 84  51  10 0  44  20

Arcos Arcos
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Cordas Sixteths Cordas Sixteths

90 85 13 20 0 44   8 113 100  3  59 0 34 34

91 85 35 24 0 43 57 113 100 21 16 0 34 20

91 85 57 23 0 43 45 114 100 38 26 0  34  6

92 86 19 15 0 43 33 114 100 55 28 0 33 52

92 86 41  2 0 43 21 115 101 12 25 0 33 39

93 87  2 42 0  43  9 115 101 29 15 0 33 25

93 87 24 17 0 42 57 116 101 45 57 0 32 11

94 87 45 45 0 42 45 116 102   2 33 0 32 57

94 88  7  7 0 42 33 117 102 19   1 0 32 43

95 88 28 24 0 42 21 117 102 35 22 0 32 29

95 88 49 34 0 42   9 118 102 51 37 0 32 15

96 89 10 39 0 41 57 118 103  7 44 0  32  0

96 89 31 37 0 41 45 119 103 23 44 0 31 46

97 89 52 29 0 41 33 119 103 39 37 0 31 32

97 90 13 15 0 41 21 120 103 55 23 0 31 18

98 90 33 55 0 41   8 120 104 11  2 0 31  4

98 90 54 29 0 40 55 121 104 26 34 0 30 49

99 91 14 56 0 40 42 121 104 41 59 0 30 35

99 91 35 17 0 40 30 122 104 57 16 0 30 21

100 91 55 32 0 40 17 122 105 12 26 0 30   7

100 92 15 40 0 40   4 123 105 27 30 0 29 52

101 92 35 42 0 39 52 123 105 42 26 0 29 37

101 92 55 38 0 39 39 124 105 57 14 0 29 23

102 93 15 27 0 39 26 124 106 11 55 0 29   8

102 93 35 11 0 39 13 125 106 26 29 0 28 54

103 93 54 47 0 39  0 125 106 40 56 0 28 39

103 94 14 17 0 38 47 126 106 55 15 0 28 24

104 94 33 41 0 38 34 126 107   9 27 0 28 10

104 94 52 58 0 38 21 127 107 23 32 0 27 56

105 95 12   9 0 38   8 127 107 37 30 0 27 40

105 95 31 13 0 37 55 128 107 51 20 0 27 25

106 95 50 11 0 37 42 128 108   5   2 0 27 10

106 96   9   2 0 37 29 129 108 18 37  0 26 56

107 96 27 47 0 37 16 129 108 32  5 0 26 41

107 96 46 24 0 37   3 130 108 45 25 0 26 11

108 97   4 55 0 36 50 130 108 58 38 0 25 56

108 97 23 20 0 36 36 131 109 11 44 0 25 41

109 97 41 38 0 36 23 131 109 24 42 0 25 26

109 97 59 49 0 36   9 132 109 37 32 0 25 11

110 98 17 54 0 35 56 132 109 50 15 0 24 56

110 98 35 52 0 35 42 133 110   2 50 0 24 41

111 98 53 43 0 35 29 133 110 15 18 0 24 56

111 99 11 27 0 35 15 134 110 27 39 0 24 26

112 99 29   5 0 35   1 134 110 39 52 0 24 10

112 99 46 35 0 34 48 135 110 51 57 0 23 55
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Cordas Sixteths Cordas Sixteths

135 111   3  54 0 23 40 158 117 47 43 0 11 51

136 111 15  44 0 23 25 158 117 53 39 0 11 35

136 111 27  26 0 23   9 159 117 59 27 0 11 19

137 111  39  1 0 22 54 159 118 5 7 0 11   3

137 111 50 28 0 22 39 160 118 10 37 0 10 47

138 112  1  47 0 22 24 160 118 16 1 0 10 31

138 112 12 59 0   22 8 161 118 21 16 0 10 14

139 112 24   3 0 21 53 161 118 26 23 0   9 58

139 112 35   0 0 21 37 162 118 31 22 0   9 42

140 112 45 48 0 21 22 162 118 36 13 0   9 25

140 112 56 29 0 21   7 163 118 40 55 0    9  9

141 113   7   2 0 20 51 163 118 45 30 0   8 53

141 113 17 25 0 20 36 164 118 49 56 0   8 37

142 113 27 44 0 20 20 164 118 54 15 0   8 20

142 113 37 54 0 20   4 165 118 58 25 0    8  4

143 113 47 56 0 19 49 165 119  2 26 0   7 48

143 113 57 50 0 19 33 166 119  6 20 0   7 31

144 114   7 37 0 19 17 166 119 10  6 0   7 15

144 114 17 15 0 19   2 167 119 13 44 0   6 59

145 114 26 46 0 18 46 167 119 17 13 0   6 42

145 114 36   9 0 18 30 168 119 20 34 0   6 26

146 114 45 24 0 18 14 168 119 23 47 0   6 10

146 114 54 31 0 17 59 169 119 26 52 0   5 53

147 115 3 30 0 17 43 169 119 29 49 0   5 37

147 115 12 22 0 17 27 170 119 32 37 0   5 20

148 115 21  6 0 17 11 170 119 35 17 0   5   4

148 115 29 41 0 16 55 171 119 37 49 0   4 48

149 115 38  9 0 16 40 171 119 40 13 0   4 31

149 115 46 29 0 16 24 172 119 4228 0   4 14

150 115 54 40 0 16   8 172 119 44 35 0   3 58

150 116  2 44 0 15 52 173 119 46 35 0  3  42

151 116 10 40 0 15 36 173 119 48 26 0   3 26

151 116 18 28 0 15 20 174 119 50 8 0   3   9

152 116 26  8 0 15   4 174 119 51 43 0   2 53

152 116 33 40 0 14 48 175 119 53 10 0   2 36

153 116 41  4 0 14 32 175 119 54 27 0  2  20

153 116 48 20 0 14 16 176 119 55 38 0   2   3

154 116 55 28 0  14  0 176 119 56 39 0   1 47

154 117  2 28 0 13 44 177 119 57 35 0   1 30

155 117  9 20 0 13 28 177 119 58 18 0   1 14

155 117 16  4 0 13 12 178 119 58 55 0   0 57

156 117 22 40 0 12 56 178 119 59 24 0   0 41

156 117 29  8 0 12 40 179 119 59 44 0   0 25

157 117 35 28 0 12 24 179 119 59 56 0   0   9

157 117 41 40 0 12   7 180 120  0  0 0   0   0
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Anexos 

 

 A seguir apresentamos as proposições utilizadas nesse fragmento histórico que estão 

nos Elementos60 de Euclides. 

 

Euclides II 6 

Caso uma linha reta seja cortada em duas, e seja adicionada a ela alguma reta sobre uma reta, o 

retângulo contido pela reta toda junto com a adicionada e pela adicionada, com o quadrado 

sobre a metade, é igual ao quadrado sobre a composta tanto da metade quanto da adicionada. 

 

Euclides XIII 9 

Caso o lado do hexágono e do decágono, dos inscritos no mesmo círculo, sejam compostos, a 

reta toda foi cortada em extrema e média razão, e o segmento maior dela é o lado do hexágono. 

 

Euclides IV 15 – corolário 

É evidente que o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. 

 

Euclides XIII 10 

Caso um pentágono equilátero seja inscrito em um círculo, o lado do pentágono serve para 

produzir tanto o do hexágono quanto o do decágono, dos inscritos no mesmo círculo. 

 

Euclides VI 8 

Caso em um triangulo retângulo seja traçada uma perpendicular do ângulo reto até a base, os 

triângulos junto à perpendicular são semelhantes tanto ao todo quanto entre si. 

 

Euclides VI 1 

Os triângulos e os paralelogramos que estão sob a mesma altura estão entre si como as bases. 

 

Euclides VI 3 

Caso o ângulo de um triângulo seja cortado em dois, e a reta que corta o ângulo também corte 

a base, os segmentos da base terão a mesma razão que os lados restantes do triangulo; e, caso 

os segmentos da base tenham a mesma razão que os lados restantes do triangulo, a reta, sendo 

ligada do vértice até o ponto de secção, cortará o ângulo do triangulo em dois. 

  

                                                           
60 Os teoremas apresentados no presente anexo foram retirados de EUCLIDES, tradução de Irineu Bicudo. 
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