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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é analisar as implicações que o conhecimento de uma obra importante 

para a História da Ciência, como De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolau Copérnico, 

pode trazer para a formação do professor de Matemática. O estudo tem como foco o Livro I 

da obra de Copérnico, onde em seu final, encontra-se a Tabela das Linhas Retas Subtensas 

num Círculo, uma verdadeira tabela de senos, construída pelo autor. O estudo  considera dois 

referenciais teóricos, a História da Ciência e da Matemática na formação do professor, 

buscados dentre outros em Miguel e Miorim, Brito, Neves e Martins e Radford, e os saberes 

docentes necessários à formação do professor de Matemática, com base em Gauthier, 

Schulman e Imbernón dentre outros, a partir nos quais é estabelecida uma teia de saberes 

agrupados nas dimensões matemática, psicopedagógica, diversidade cultural e prática, que 

norteiam a análise do estudo. Na busca de elementos mais precisos para enriquecer a análise, 

além da pesquisa teórica no Livro I, é realizada, com alunos da graduação, futuros professores 

de Matemática, a construção de uma tabela de senos seguindo o esquema usado em De 

revolutionibus. O estudo faz ainda uma descrição sobre a vida e a obra de Nicolau Copérnico, 

destaca o contexto histórico em que o autor viveu e as concepções sobre o Universo existentes 

àquela época. A pesquisa realizada revela ser a obra estudada uma importante fonte de 

cultura, capaz de proporcionar, ao professor de Matemática em formação, além do 

conhecimento matemático conceitual e procedimental, um conhecimento cultural que lhe 

permite estar aberto aos saberes de áreas outras que não a de sua área específica, e desse 

modo conhecer acerca da história do mundo, do desenvolvimento das ciências e da sociedade.      

 

 

 

Palavras-chave: Formação do professor de Matemática. História da Ciência e da Matemática. 

A obra de Nicolau Copérnico  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the implications that the knowledge of an important work for the 

History of Science, “De revolutionibus orbium coelestium”, by Nicholas Copernicus, can 

bring for the formation of Mathematics professors. The study focuses on Book I of 

Copernicus’s work, where, in the final part, is found the Table of the Subtense Straight Lines 

in a Circle, a true sine table constructed by the author. The study considers two theoretical 

references, the History of Science and of Mathematics, in the professor’s formation searched 

amongst others in Miguel and Miorm, Brito, Neves and Martins, and Radford, and the 

necessary teaching knowledge professors must have, on the basis of Gauthier, Schulman and 

Imbernón amongst others, through which it is established a net of knowledge grouped in 

dimensions such as mathematical, psycho pedagogical, cultural and practical diversity, that 

guide the study analysis. In the search for more necessary elements to enrich the analysis, 

beyond the theoretical research in Book I, it is carried through, with under graduation pupils, 

future Math professors, the construction of a sine table following the project used in “De 

revolutionibus”. The study still makes a description of the life and work of Nicholas 

Copernicus, detaching the historical context where the author lived and the conceptions about 

the Universe existing at that time. The research reveals that the studied work is an important 

source of culture, able to provide to the Mathematics professor in formation, beyond the 

conceptual and procedural mathematical knowledge, a cultural knowledge that allows him to 

be opened to the knowledge of other areas that not his specific area, and so to acquire 

knowledge about the world history, the development of sciences and of the society.      

 

 

 

Key-words: Formation of Mathematics professors, History of Science and of Mathematics, 

Nicholas Copernicus work.  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es analizar las implicaciones que es el conocimiento de una 

ejecución importante para la historia de la ciencia, como De revolutionibus orbium 

coelestium, de Nicolau Copérnico, puede traer para la formación del profesor de las 

matemáticas. El estudio que tiene como foco, el Libro I, de la obra de Copérnico, en  donde al 

final, se encuentra la tabla de las líneas rectas sostenidas en un círculo, una verdadera tabla de 

senos, construida para el autor. El estudio  considera dos referencias teóricas, la Historia de 

las Ciencias y de las Matemáticas en la formación del profesor buscadas entre otras em 

Miguel y Miorim, Brito, Neves y Martins, y Radford, y los saberes docentes necesarios a la 

formación del profesor de Matemáticas, em base de Gauthier, de Schulman y de Imbernón 

entre otros, a partir de los quales es establecida una tela de saberes agrupados en las 

dimensiones de la matemática, psicopedagogía, diversidad cultural e práctica, que 

diversifican el análisis del estudio. En la búsqueda de elementos más precisos para enriquecer 

el análisis, más alla de la investigación teórica en el libro I, es realizada, con alumnos de 

graduación, futuros profesores de Matemática, la construcción de una tabla de senos, 

siguiendo el esquema usado en De revolutionibus. El estudio realiza mas todavia, una 

descripción sobre la vida y obra de Nicolau Copérnico, destaca el contexto histórico en el que 

el autor vivió y las concepciones del Universo existentes em aquella época. La búsqueda 

realizada revela ser la obra estudiada una importante fuente de cultura, capaz de proporcionar, 

al profesor de Matemáticas, en su formación, aparte del conocimiento matemático conceptual 

y procesual, un conocimiento cultural que le permite estar abierto a los saberes de las áreas 

otras que no hay de su área específica. De esta manera se conoce acerca de la Historia del 

mundo y del desarrollo de las ciencias y de la sociedad.      

 

 

 

Palabras llaves: Formación del profesor de la Matemática. Historia de la Ciencia y de la 

Matemática. La obra de Nicolau Copérnico.   
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APRESENTANDO A TESE 

 

Este estudo tem por objetivo analisar as implicações que o conhecimento da obra “De 

revolutionibus orbium coelestium”, de Nicolau Copérnico, pode trazer para a melhoria da 

formação do professor de Matemática.  

 A opção por esse estudo tem origem nas inquietações que se fizeram presentes no 

decorrer de nossa trajetória como professora e formadora de professores de Matemática, em 

especial no que se refere a tópicos como a Geometria e a Trigonometria, que observamos 

serem aqueles com os quais os professores aparentam ter mais dificuldade de trabalhar. No 

anseio de formar um professor de Matemática com uma visão mais ampla de conhecimentos 

sobre o mundo, não apenas sobre Matemática, percebemos ser a obra de Nicolau Copérnico 

importante fonte de cultura e capaz de proporcionar, à formação do professor de Matemática, 

aquele algo mais além do conhecimento matemático e em particular da Trigonometria.  

  Assim, com base em autores como Gauthier, Schulman e Imbernón, estabelecemos 

quatro dimensões de saberes na direção das quais julgamos deva acontecer a formação do 

professor de Matemática e que denominamos: matemática, psicopedagógica, diversidade 

cultural e prática. 

 Prosseguimos buscando as potencialidades pedagógicas da História da Ciência na 

formação do professor de Matemática, levando em conta a experiência e as pesquisas de 

autores que se manifestam acerca do tema, dentre os quais Brito, Neves e Martins, Miguel e 

Miorim, Fauvel e Radford. 

 O Capítulo I é encerrado com a apresentação da metodologia usada na realização da 

pesquisa. 

No segundo capítulo descrevemos sobre a vida e a obra de Nicolau Copérnico, com 

destaque para o contexto histórico em que o astrônomo viveu e as influências desse contexto 

em sua obra, finalizamos com as concepções sobre o cosmo existentes àquela época e com os 

argumentos de Copérnico para explicar sua teoria. 

  O Capítulo III trata das tabelas trigonométricas. Iniciamos com um pequeno relato 

sobre o surgimento das tabelas, depois apresentamos o processo usado por Copérnico para 

construir a tabela presente em sua obra, dando realce às definições e proposições geométricas 

aplicadas, e finalizamos o capítulo destacando os elementos básicos de Geometria utilizados 

na construção da tabela. 
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 No Capítulo IV buscamos explorar a obra original com objetivo de ensino. 

Considerando nossa decisão de aplicar o processo de construção da tabela com estudantes de 

graduação em Matemática por meio de atividades didáticas, falamos inicialmente sobre o uso 

das atividades no ensino, e em seguida passamos ao relato da experiência, desde os primeiros 

ensaios realizados. Esse relato é enriquecido pelos depoimentos dos professores de 

Matemática em formação e ampliado por nossos comentários sobre esses depoimentos e sobre 

tudo que observamos durante a aplicação das atividades. 

 Em seguida, tendo por base os depoimentos dos estudantes e nossas observações, 

destacamos os saberes adquiridos pelos futuros professores de Matemática com a experiência 

realizada. Ao mesmo tempo, relacionamos os saberes adquiridos às dimensões por nós 

estabelecidas como necessárias à formação de um professor de Matemática com uma visão 

ampla de conhecimentos e em cuja direção entendemos deve acontecer essa formação. 

 Finalmente, analisando os resultados da experiência realizada em paralelo com a obra 

de Copérnico, comprovamos que o conhecimento da obra “De revolutionibus orbium 

coelestium”, contribui para a formação do professor de Matemática tanto no aspecto 

profissional como no pessoal, pois pode propiciar o desenvolvimento de atitudes, habilidades 

e competência na condução do processo de ensino e no saber ser do professor.  

Da mesma forma, entendemos que outras obras clássicas da História da Ciência 

podem contribuir para a formação de um professor com uma visão mais ampla de 

conhecimentos, conhecimentos estes que transitam pela História, pela Cultura, pela 

Sociedade, pela Educação, pela Matemática e pela Comunicação, e em vista disso, 

ressaltamos a importância do conhecimento da História da Ciência na formação do professor 

de Matemática. 
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CAPÍTULO I 

  

 DELINEANDO O ESTUDO 
 

1.1 As origens do problema  
 

Ao longo de nossa vivência como educadora e formadora de professores de 

Matemática, surgiram muitos questionamentos acerca da problemática que envolve o ensino e 

a aprendizagem dessa disciplina. Questionamentos estes provocados principalmente pelo 

fracasso dos alunos, diante da Matemática, observados em todos os níveis de ensino: 

fundamental, médio e universitário. 

Nas últimas décadas, a preocupação com o ensino e a aprendizagem da 

matemática tem sido constante. O desempenho apresentado pelos estudantes nas 

avaliações realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), como SAEB1, PISA2, ENEM3, ENADE4 e ENCCEJA5, tem gerado análises e 

reflexões sobre o tema. 

Dentre essas avaliações podemos destacar o PISA, programa trienal desenvolvido e 

coordenado internacionalmente pelo Órgão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) e aplicado no Brasil sob a responsabilidade do INEP, que pretende, ao avaliar o 

letramento em matemática, “medir a capacidade dos estudantes para analisar, refletir e 

comunicar-se efetivamente ao elaborar e interpretar problemas matemáticos em diversas 

situações que envolvem conceitos quantitativos, espaciais, probabilísticos e outros conceitos 

matemáticos” e, em cuja versão 2006, o Brasil ocupou o 54° lugar dentre os países 

participantes, tendo apenas 13% dos alunos brasileiros, atingido os níveis mais altos de 

                                                 
1 Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica. 
2 Programme for Internacional Student Assessment (Programa Internacional para Avaliação de Alunos). 
3 Exame Nacional do Ensino Médio, realizado anualmente desde 1998, com o objetivo de avaliar o desempenho 
do estudante ao fim da escolaridade básica. Atualmente, o ENEM é utilizado como critério de seleção para os 
estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni), além de ter 
seu resultado usado por cerca de 500 universidades como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, 
seja complementando ou substituindo o vestibular. (Disponível em: <www.portal.mec.gov.br>. Acesso em 
20.jan.2010) 
4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes que integra o Sistema de Avaliação da Educação Superior 
(Sinais) e tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos 
programáticos, suas habilidades e competências. (Disponível em: <www.inep.gov.br/superior/enade>. Acesso 
em 20.jan.2010) 
5 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – é um instrumento de avaliação que, 
desde 2002, mede as competências e habilidades de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à 
escolaridade regular na idade própria. (Disponível em: < www.encceja.inep.gov.br>. Acesso em 20.jan.2010) 
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proficiência em matemática. (Disponível em: <www.inep.gov.br/internacional/pisa/Novo>. 

Acesso em: 21.fev.2008)  

Outra importante avaliação realizada pelo INEP é o SAEB que desde 1990 informa 

sobre a realidade educacional brasileira, ao aplicar exame bienal de proficiência em 

matemática e português em amostra de alunos da 4a e 8a séries do Ensino Fundamental e 3a 

série do Ensino Médio. Em 2005 o nome do exame foi alterado, por portaria ministerial, para 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), sendo no entanto mantida, por sua tradição, 

a sigla SAEB em publicações e demais materiais de divulgação e aplicação. O relatório 

“Médias de desempenho do SAEB/2005 em perspectiva comparada”, apresenta na página 7, 

um gráfico com as referidas médias no Brasil desde 1995, onde se observa ter havido, nesse 

ano de 2005, um declínio na média de proficiência em matemática em todas as séries 

avaliadas: 4a e 8a do Ensino Fundamental e 3a do Ensino Médio, comparativamente ao ano de 

1995. (Disponível em: <www.inep.gov.br/basica/saeb>. Acesso em 21.fev.2008) 

Os dados da versão 2007 do SAEB mostram que houve melhora nos resultados de 

Matemática, com aumentos significativos verificados no Ensino Fundamental. Na 4ª série, por 

exemplo, os alunos passaram de 182,38 pontos, em 2005, para 193,48, em 2007; enquanto na 

8ª série, o aumento do número de pontos dos alunos foi da ordem 7,9 em relação ao número 

apresentado em 2005. Já no Ensino Médio, o número de pontos passou de 271,29, em 2005, 

para 272,89,em 2007, apresentando portanto uma aumento de 1,6 pontos. (Disponível em: 

www.todospelaeducacao.org.br/Comunicacao. Acesso em 22.fev.2010) 

Importante também é a avaliação feita pelo ENADE no que concerne ao futuro 

professor de Matemática. Em sua versão 2005, essa avaliação tomou como referência o perfil 

profissional capaz de, entre outras coisas: dominar os conhecimentos matemáticos e 

compreender seu uso em diferentes contextos interdisciplinares; analisar a contribuição desse 

conhecimento na formação de indivíduos e no exercício da cidadania; e apreciar a criatividade 

e a diversidade na elaboração de hipóteses, de proposições e na solução de problemas. Para 

isso, dentre os conteúdos específicos para os licenciados, tal avaliação contemplou temas 

aliados à Matemática, entre os quais: História e Cultura, Sociedade e Educação, Escola e 

Transposição Didática, Comunicação. No relatório apresentado pelo ENADE/2005, podemos 

observar que entre os 457 cursos de Matemática avaliados, 213 obtiveram conceito 3, com 

notas finais variando de 2,0 a 2,9 em uma escala de notas que vai de 0 a 5. Em todo o Brasil, 

16 cursos conseguiram o conceito máximo 5 e três ficaram com o conceito mínimo 1. 

(Disponível em: <www.inep.gov.br/superior/enade>. Acesso em 20.jan.2010) 
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Esses resultados realmente têm preocupado a todos os envolvidos no ensinar e 

aprender Matemática, e especialmente aqueles que atuam na formação dos professores de 

Matemática.    

Historicamente, o ensino de Matemática, em todos os níveis, tem se caracterizado pela 

transmissão, por parte do professor, do conteúdo constante do programa pré-estabelecido para 

aquela série, pelo sistema educacional vigente, através de definições, regras e procedimentos 

que devem ser assimilados e aceitos pelos alunos, os quais irão desenvolvê-los em uma série 

de problemas segundo o modelo apresentado pelo professor. A vida escolar é então 

caracterizada por uma atitude de espectador por parte do aluno, o qual, em sala de aula, ainda 

que na universidade, tem uma forte tendência em anotar o que o professor fala, para depois 

estudar sozinho, sem nem ao menos refletir que pode estudar na sala de aula com o professor 

e/ou com a orientação dele.  

A constatação de que essa prática, infelizmente, se mantém até hoje em inúmeras salas 

de aula de Matemática em todos os níveis de ensino, inclusive na universidade, é para nós 

inquietante quando confrontada com o esforço desenvolvido nos últimos vinte anos por parte 

da Educação Matemática, quando atores envolvidos com questões referentes ao processo de 

ensino e de aprendizagem de Matemática, têm trabalhado no sentido de avançar com 

reflexões, debates e propostas para a melhoria do ensino dessa disciplina. 

Como explicar então a permanência dessa prática? Onde estão os obstáculos que 

impedem que essas configurações deem lugar a um ensino de Matemática mais dinâmico e 

coerente com as propostas vigentes? Como explicar essa distância entre a intencionalidade 

das propostas e a sua efetivação em sala de aula? Está o problema em nossa formação inicial e 

continuada que, inadequada e obsoleta não permite a germinação das mudanças propostas? 

Essa resistência às mudanças é provocada pelo medo do novo ou pela inércia da nossa 

categoria profissional?  

Sabemos que a transmissão de um conhecimento pronto e acabado, pode impedir que 

nosso aluno aprenda a construir o conhecimento matemático e a pensar matematicamente, 

além de tornar os nossos alunos treinados para aplicar mecanicamente regras e definições, 

sem contudo proporcionar a eles a formação conceitual e investigativa tão necessária aos 

cidadãos deste século.  

Ao mesmo tempo, afirmar que as estratégias e conhecimentos produzidos na prática 

não podem ser aplicados porque são construídos fora do ambiente escolar, é impedir que a 
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aprendizagem em Matemática aconteça de maneira significativa e contribuir para as altas 

taxas de reprovação nessa disciplina e de evasão escolar nas instituições de ensino brasileiras, 

quer sejam de nível superior ou não. 

Entendemos pois, que o sistema escolar precisa levar em conta o conhecimento que os 

alunos possuem, para que, a partir deles, e levando em conta a experiência tanto dos alunos 

quanto de outras pessoas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem, novos 

conhecimentos possam ser construídos, sejam eles de conteúdo matemático ou não. 

É necessário também, que a Matemática seja reconhecida como parte do nosso 

cotidiano e elemento importante para nossa compreensão de mundo.  

Afinal, vivemos rodeados de tabelas, gráficos e informações diversas que são 

apresentadas em termos matemáticos, as quais precisam ser compreendidas e muitas vezes 

usadas como meio de comunicação. Então, se faz necessário preparar nossos alunos para uma 

sociedade complexa, tornando-os capazes de pensar sobre relações numéricas e espaciais, 

compreender e expressar-se sobre essas relações, desenvolvendo assim uma consciência 

crítica e participante como membros dessa sociedade. Além disso, para poderem se distinguir 

em uma sociedade globalizada e caracterizada por uma crescente diversidade, nossos alunos 

precisam desenvolver competências interculturais que os capacite para vencer os futuros 

desafios e para fazer da aprendizagem, uma norma ao longo da vida. 

Portanto, uma das funções do ensino da Matemática é preparar o aluno para exercer a 

cidadania, proporcionando-lhe acesso à cultura, matemática ou não, habilitando-o assim para 

inúmeras competências para as quais é importante e indispensável a apropriação do 

conhecimento matemático. 

Nesse sentido, o professor deve agir como condutor e corresponsável pelo processo 

ensino-aprendizagem, oportunizando ao aluno a construção do conhecimento por si mesmo, 

iniciando assim o processo de sua autonomia intelectual.  

Para isso, é necessário que o professor se sinta à vontade na Matemática que ensina, 

conhecendo os conceitos, técnicas e processos matemáticos, indo muito além do 

conhecimento do tipo saber fazer, precisa ser capaz de explicar porque e de relacionar ideias 

ou procedimentos dentro e fora da Matemática. 

Nessa perspectiva, entendemos que o estudo histórico de um conceito ou de um tema é 

muito importante para o professor de Matemática, em formação e em exercício, por 



20 
 

 

evidenciar os obstáculos epistemológicos6 do processo de construção do conhecimento desse 

tema, possibilitando a análise dos diferentes significados, definições e modos de 

representação, e ainda das dificuldades que historicamente se impuseram na elaboração desses 

conceitos, o que de certo modo ajudará o professor a compreender os procedimentos não 

canônicos apresentados por seus alunos, as concepções alternativas manifestadas por eles e 

ainda as possíveis dúvidas dos estudantes. (cf. Brito, Neves e Martins, 2004) 

Entendemos também que, por ocasião do curso de licenciatura, a abordagem histórica 

pode promover a formação de um professor de Matemática com uma visão mais ampla de 

saberes necessários para o exercício da prática pedagógica, os quais representam um 

conhecimento valioso sobre o mundo e sobre a humanidade. 

Foi com esse entendimento, e com base na problemática anunciada inicialmente, que 

construímos nosso objeto de estudo.  

 

1.2 - Construindo o objeto de estudo 
 

Nossa experiência como formadora de professores, tanto em formação inicial como 

continuada, nos permitiu observar que dentre os assuntos com os quais os professores 

aparentemente têm maior dificuldade de trabalhar, encontram-se a Geometria e a 

Trigonometria. Sabemos que essa dificuldade muitas vezes é motivada pelo pouco ou nenhum 

conhecimento que os alunos, ao chegar ao ensino superior, apresentam sobre esses tópicos. 

Por outro lado, nos cursos de formação, poucas oportunidades de vencer essas dificuldades 

parecem ser dadas ao futuro professor.  O que se faz mais frequentemente é exigir, nas 

diversas disciplinas do currículo, que ele utilize alguma fórmula para resolver um problema. 

Desse modo, o professor de matemática em formação, leva essa dificuldade para o exercício 

da profissão e consequentemente, não trabalha tais tópicos de maneira eficiente com seus 

alunos. 

Isto sempre se constituiu uma preocupação nossa como formadora, tanto que ao 

iniciarmos em 2007 o programa de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e, como aluna desse programa, cursarmos a disciplina História da 

Trigonometria, vislumbramos a possibilidade de tentar minimizar o problema.  

                                                 
6 Os obstáculos epistemológicos aqui referidos são aqueles que, segundo Almouloud (2007, p. 139) “são 
inerentes ao saber e podem ser identificados nas dificuldades que os matemáticos encontraram, na história, para 
a compreensão e utilização desses conceitos”.  
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Coube a nós preparar, dentro dessa disciplina, um seminário sobre a construção da 

tábua de cordas de Ptolomeu. Na ocasião, conhecemos o processo histórico de surgimento e 

desenvolvimento das tabelas trigonométricas, o qual apresentamos resumidamente a seguir, 

mas que se encontra mais detalhadamente no Capítulo III desta tese.  

A Trigonometria tem a base de seu desenvolvimento nos estudos realizados, 

principalmente por Hiparco de Nicéia7, Menelau de Alexandria8 e Cláudio Ptolomeu9, os 

quais são responsáveis pelos primeiros tratados e tabelas sobre cordas. Essas tabelas de cordas 

(praticamente uma tabela de senos), feitas para uso de astrônomos e muito utilizadas nas 

navegações, também foram estudadas e aprimoradas, entre outros, por Regiomontanus (1436-

1476) e Copérnico (1473-1543). O processo de construção dessas tabelas contempla 

conteúdos que envolvem principalmente Geometria, Cálculos Aritméticos e Desenho 

Geométrico. Pelo menos dois destes autores, Ptolomeu no Almagesto e Copérnico em De 

revolutionibus orbium coelestium, não apresentam somente suas tabelas construídas. Em vez 

disso, partem dos teoremas da Geometria Euclidiana e, paulatinamente vão deduzindo os 

resultados necessários para a construção da tabela trigonométrica, ou seja, utilizam o saber da 

Geometria para chegar ao saber-fazer da tabela trigonométrica. 

Com a leitura cuidadosa das obras citadas, pudemos acompanhar passo a passo o 

processo de construção da tabela trigonométrica a partir dos conhecimentos básicos da 

geometria euclidiana. 

A leitura das obras anteriormente citadas nos levou a formular hipóteses sobre a 

possibilidade de utilização da História da Matemática no ensino da Trigonometria num curso 

de formação inicial de professores de Matemática. Partimos então para a elaboração de uma 

proposta de ensino, tendo como foco a tabela construída por Copérnico, por meio da qual 

pudéssemos proporcionar, ao futuro professor de Matemática, a aquisição de saberes 

necessários à sua formação e também a possibilidade de estabelecer relações entre diversos 

saberes, como sejam a Astronomia, a Geometria, a Trigonometria, a Geografia e a História. 

A opção pela tabela de Copérnico se deu, entre outros motivos, pela facilidade da obra 

original ser encontrada traduzida para o português, e pela importância que essa obra teve para 

a história da humanidade e da ciência em particular.  

                                                 
7 Matemático e astrônomo grego que viveu provavelmente entre 190 e 126 a.C.  
8 Astrônomo que viveu por volta do ano 100 a.C. 
9 Astrônomo, geógrafo e matemático que viveu e trabalhou em Alexandria por volta do ano 150 e autor do mais 
importante tratado sobre astronomia, conhecido como ALMAGESTO. 
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À medida que tínhamos contato com a obra de Copérnico, encontrávamos mais 

motivos para julgá-la importante fonte de cultura e capaz de proporcionar, à formação do 

professor de Matemática, aquele algo mais além do conhecimento matemático e em particular 

da Trigonometria. 

 A preparação do seminário supracitado sobre a tabela de cordas de Ptolomeu para a 

disciplina História da Trigonometria quando iniciamos o programa de doutorado na UFRN, 

teve ainda outro mérito: trouxe ao nosso conhecimento fatos relevantes da história da 

humanidade que foram fundamentais para o desenvolvimento não só da Trigonometria, mas 

das ciências de um modo geral e da Matemática em particular. Ao mesmo tempo nos deu 

oportunidade de recordar assuntos que já haviam sido objeto de estudo em nossa formação 

básica, principalmente sobre a História e a Geografia, e que a formação específica e o 

desempenho profissional os haviam colocado no esquecimento. 

Em vista de todas as consequências geradas, a partir desse seminário, em nosso 

desenvolvimento profissional e cultural, começamos a pensar no quanto o professor em 

formação poderia adquirir em termos de cultura geral, se tivesse oportunidade de conhecer 

uma obra como a de Copérnico, que teve tanta influência na construção do mundo onde hoje 

vivemos.  

Então, por entendermos que o professor que queremos formar precisa ter 

conhecimentos sobre o mundo, não apenas sobre Matemática, ampliamos o foco de nossa 

pesquisa, que deixou de ser exclusivamente a construção da tabela, onde entram 

conhecimentos de Geometria, Cálculos Aritméticos e de Desenho Geométrico, mas a obra de 

Copérnico com as questões sobre o mundo e a humanidade.  

A obra De revolutionibus orbium coelestium por nós consultada trata-se da primeira 

tradução portuguesa da grande obra de Nicolau Copérnico, feita por A. Dias Gomes e Gabriel 

Domingues do texto latino DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM, utilizando a 

edição da OFFICINA HENRICPETRINA 1566, Basiléia. O exemplar que consultamos em 

segunda edição da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1996, se tornou para nós uma 

fonte primária de informação. Os comentários sobre esta obra encontram-se no Capítulo II 

desta tese. 

Para Garciadiego (1996, p. 17-18, tradução nossa) “fonte primárias são aquelas que 

proporcionam dados diretos do passado [...] já que compreendem os trabalhos produzidos 
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pelas próprias figuras históricas”, enquanto que “as fontes secundárias representam a 

interpretação de alguém sobre os dados primários”10.  

Garciadiego (1996, p.20) considera ainda que “uma fonte pode ser secundária em um 

sentido e primária em um contexto diferente” (tradução nossa) e conclui que “um trabalho 

pode ser classificado em mais de uma forma, dependendo da perspectiva e circunstâncias do 

leitor”.11    

Apesar de não ser produzida pelo próprio autor, a edição de De revolutionibus ... que 

chegou às nossas mãos, proporciona a nós, falantes da língua portuguesa, dados diretos do 

passado, motivo  pelo qual a consideramos uma fonte primária para nosso contexto. Ao 

mesmo tempo, a introdução integrante dessa tradução, na qual estão presentes comentários e 

interpretações sobre a obra, foi por nós considerada e tornou-se então uma fonte secundária 

para nossa pesquisa. 

Também tivemos acesso a uma tradução comentada da obra Commentariolus – 

Pequeno Comentário de Nicolau Copérnico sobre suas próprias hipóteses acerca dos 

movimentos celestes – a qual consideramos como fonte secundária para nossa pesquisa visto 

ser, como já dissemos, uma tradução com comentários e interpretações da informação 

original. Este pequeno comentário, que tem como título original Nicolai Copernici de 

hypothesibus motuum caeletium a se constitutis commentariolus, até o final do século XVI 

circulou apenas sob a forma de manuscrito, tendo sido editada no século XIX quando duas 

cópias foram encontradas. 

 

1.3 – A questão norteadora e o objeto do estudo 

 

Considerando que a formação do professor sempre foi objeto de nossa preocupação, 

encontramos na obra de Copérnico uma excelente fonte de conhecimento capaz de 

proporcionar ao professor de Matemática uma cultura que transcende o saber matemático, na 

maioria das vezes concebido como suficiente para a formação desse professor. 

Todas as reflexões que fizemos nos levaram a pensar sobre o quanto o conhecimento 

de uma obra tão importante para a ciência, que contempla a construção de tabelas 

trigonométricas, pode contribuir para a formação de um professor de Matemática com uma 

                                                 
10 “Fuentes primarias son aquellas que proporcionan datos directos del pasado [...] son la matéria prima para la 
investigación, ya que éstas compreenden los trabajos producidos por las propias figuras históricas”. “Las fuentes 
secundarias representan la interpretación de alguien sobre los datos primários”. 
11 “Una fuente puede ser secundaria en un sentido y primaria en un contexto diferente”. “Un trabajo puede ser 
classificado en más de una forma, dependiendo de la perspectiva y circunstancias del lector en turno”. 



24 
 

 

visão mais ampla de conhecimento. E questionamos: De que maneira uma obra clássica na 

História da Ciência, como “De revolutionibus orbium coelestium” de Nicolau Copérnico, 

pode contribuir para a formação mais ampla de um professor de Matemática?  Este 

questionamento se transformou então na questão norteadora de nosso estudo. 

Para tentar responder ao questionamento apresentado acima, estabelecemos como 

objeto de nosso estudo analisar as implicações que o conhecimento da obra “De 

revolutionibus orbium coelestium”, de Nicolau Copérnico, pode trazer para a melhoria 

da formação do professor de Matemática.  

A partir da questão estabelecida anteriormente e para atingirmos nosso objeto de 

estudo, elegemos alguns objetivos que especificamente irão nortear nossa pesquisa, tais como:  

� Investigar os saberes docentes cuja aquisição entendemos serem importantes para a 

formação do professor. 

 Com base nos diversos autores que têm se dedicado à pesquisa sobre os saberes 

necessários à formação do professor, fizemos a eleição dos saberes que entendemos, com 

nosso estudo, ser possível propiciar aos professores em formação. 

 

� Realizar o estudo do Livro I da obra De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolau 

Copérnico, destacando os fatos importantes para a história da humanidade e da 

Ciência em particular. 

 O estudo da obra original e de comentários feitos tanto pelo autor como por outros 

historiadores, nos deram subsídios para destacarmos os saberes que os professores em 

formação podem adquirir ao conhecer a obra de Copérnico. 

 

� Investigar na obra De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolau Copérnico o 

processo de construção das tabelas trigonométricas, explorando o desenvolvimento 

histórico epistemológico do tema e destacando os procedimentos e saberes utilizados 

nessa construção. 

 O acompanhamento de cada passo dos procedimentos utilizados na construção das 

tabelas de cordas nos permitiu verificar os saberes nela contemplados e que contribuem para 

uma formação mais ampla do professor de Matemática. 
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� Analisar, na obra de Copérnico, os saberes que possibilitem a formação de um 

professor de Matemática com uma visão mais ampla de conhecimentos, tanto de 

cultura geral como de específica da Matemática. 

Essa discussão foi realizada tendo como referência a fundamentação teórica considerada e 

como base o estudo que realizamos da obra em questão, além das reflexões e observações 

feitas quando trabalhamos, com professores de Matemática em formação, a teoria e a 

construção da tabela de Copérnico. 

 
 

1.4 - Referenciais teóricos do estudo 

 

1.4.1 - Os saberes docentes na formação do professor de Matemática 

 

A necessidade de respostas a perguntas como: o que é preciso para saber ensinar? e 

que saberes, habilidades e atitudes são necessários para o professor exercer a prática 

pedagógica?, deram origem a inúmeras pesquisas e provocaram reflexões sobre o tema, em 

autores como Schulman (1986), Gauthier (1998), Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998), 

Fiorentini e Nacarato (2005), Tardif (2006), dentre outros.   

Os saberes considerados necessários ao exercício da docência sofreram, ao longo dos 

tempos, várias transformações ou tendências. Enquanto em alguns momentos, para ser 

professor, era considerado importante apenas saber o conteúdo da disciplina a ser ensinada, 

em outros se valorizava a habilidade do professor em aplicar técnicas e métodos de ensino, e o 

processo de formação do professor acontecia de acordo com o pensamento predominante da 

época.  

Dessa forma, entendemos ser importante fazer uma retrospectiva dessas mudanças na 

concepção dos saberes necessários para o exercício da docência, antes de focalizarmos o 

pensamento atual dos autores sobre o tema.  

No caso específico da área de Matemática, Fiorentini (1994) nos relata que até a 

primeira metade do século passado, era dada ênfase ao conteúdo matemático, isto é, bastava 

ao professor ter domínio do conhecimento matemático, o qual era tratado de maneira técnica e 

formal, para que houvesse uma melhoria no ensino. Pensava-se então, e como nos revelam as 

pesquisas, muitos ainda hoje pensam assim, que ensinar é transmitir conteúdo a um grupo de 

alunos e qualquer pessoa conhecendo esse conteúdo estaria habilitada para exercer a função 

pedagógica. 
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A segunda metade do século XX inicia com o movimento da Matemática Moderna, 

que retorna ao formalismo acentuando a abordagem da Matemática por ela mesma. O ensino 

continua centrado no professor, visando formar o especialista em Matemática, relegando a 

segundo plano a significação histórico-cultural e a essência das ideias e conceitos. (cf. 

Fiorentini, 1994)  

Observamos que, por todo esse período, a concepção sobre os saberes necessários à 

formação do professor de matemática permanece semelhante: com pouca valorização das 

questões relativas à pedagogia e à prática docente, e centrado no domínio do conteúdo 

matemático, pois apesar de antes do Movimento da Matemática Moderna, os conceitos serem 

estudados com algum enfoque epistemológico, as diferentes visões e concepções acerca do 

conteúdo não eram consideradas pela pesquisa acadêmica e/ou pelos formadores, como nos 

revelam Fiorentini, Souza Junior e Melo (1998, p.313): “as diferentes perspectivas histórico-

epistemológicas de organização e sistematização das ideias e conceitos, não eram 

problematizadas nem exploradas tanto pela pesquisa acadêmica quanto pelos formadores” 

Na década de 1970, a abordagem tecnicista: a pedagogia não se centra no professor e 

nem no aluno, mas nos recursos e nas técnicas. Na busca pela identificação das melhores 

formas de ensinar e da maneira mais adequada de preparar os professores para aplicar esses 

recursos e técnicas, a formação docente se volta para a relação entre o processo de ensino e os 

produtos da aprendizagem. Os cursos de formação então passam a valorizar os aspectos 

didático-metodológicos e o conteúdo perde o status que tinha anteriormente, embora, no caso 

da Matemática, continue a ser bastante exigido.  

A década de 1980 é dominada pelo discurso de dimensão sociopolítica. Nessa época 

ganha realce o papel político da atividade docente, quando são evidenciadas as relações entre 

Estado, classe social, ideologia e educação; e os saberes escolares, os saberes docentes tácitos 

ou implícitos e as crenças epistemológicas são pouco valorizados pelos programas de 

formação de professores. Confrontados a um modelo teórico idealizado, eram destacadas 

apenas a carência e a negatividade tanto dos saberes docentes quanto da prática pedagógica. 

Embora tenham sido iniciadas nesse período investigações sobre a prática pedagógica e os 

saberes docentes, a pesquisa sobre ensino e formação de professores de Matemática, não 

tendo como meta torná-los formas válidas ou legítimas de saber, prioriza o estudo de aspectos 

políticos e pedagógicos amplos, como indica Fiorentini (1994). 

A partir da última década do século XX, passa a ser reconhecida a complexidade da 

prática pedagógica e então, a busca por novos paradigmas que direcionem os saberes 
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necessários ao exercício da prática docente, se intensifica. Podemos dizer que essa busca por 

novos paradigmas é, em parte, consequência das transformações que ocorreram na sociedade, 

transformações de caráter econômico, político, social e cultural, as quais repercutiram nas 

ciências sociais e permitiram que as pesquisas em educação tivessem um olhar mais atento 

voltado para o professor, sua história de vida, sua formação e sua rotina na escola.  

Começa a haver a preocupação de que o professor de Matemática tenha um 

conhecimento mais sólido e específico, o qual deve ser entendido, não como algo denso, mas 

“como um conhecimento amplo, compreensivo da matéria, dinâmico, uma visão histórica de 

como esse conhecimento evoluiu e evolui, e das múltiplas formas de expressar as mesmas 

ideias como tabelas, gráficos, expressões algébricas, relação formal.” (Mendes, 2004, p. 22)  

Esse conhecimento amplo diz respeito não só ao conteúdo matemático, mas aos vários 

saberes que o professor mobiliza em sua prática pedagógica, e que no dizer de Gauthier 

(1998, p. 28) “formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para 

responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino”.  

 Nessa concepção de que a prática pedagógica mobiliza vários saberes, Gauthier (1998) 

enumera esses saberes como: disciplinar, curricular, das ciências da educação, da tradição 

pedagógica, experiencial e da ação pedagógica. 

O saber disciplinar é aquele referente aos conteúdos que o professor vai ensinar, e que 

o autor relaciona aos saberes que estão à disposição da sociedade e que foram produzidos por 

pesquisadores e cientistas.  

 As transformações que ocorrem em uma disciplina para se tornar saber escolar, muitas 

vezes são produzidas pela escola, como instituição, ou por especialistas de órgãos 

governamentais, em forma de programa a ser utilizado pelos professores. Assim sendo 

Gauthier (1998) considera importante que o professor desenvolva um saber curricular, o qual 

permitirá a esse professor planejar suas atividades em sala de aula. 

 O saber das ciências da educação e o saber da tradição pedagógica, considerados 

pelo autor supracitado, são conhecimentos profissionais que esclarecem o professor sobre as 

várias facetas da educação de um modo geral e da profissão em particular, e que muitas vezes, 

de tão forte, serve de modelo para o “dar aula” desse professor. Este modelo também pode vir 

de sua vivência como aluno, de como viu seu professor agir desde seus estudos iniciais até a 

universidade. 

  O saber experiencial entendido como o saber que o professor adquire na prática, na 

vivência da sala de aula, é algo de pessoal que pode acontecer uma única vez, mas que 
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também pode tornar-se “a regra” e, ao ser repetida, tornar-se uma atividade de rotina (cf. 

Gauthier, 1998). Entretanto, o autor entende que, apesar do professor tirar grande proveito de 

tais experiências, elas ficam confinadas ao segredo da sala de aula, não são conhecidas nem 

testadas publicamente, e portanto não são validadas socialmente pelos seus pares. Este fato 

pode levar o professor a dar explicações errôneas para justificar sua maneira de agir, pois 

pode acreditar que é por tal maneira de agir que os alunos aprendem, mas na realidade a 

explicação pode ser outra.   

Quando então esse saber experiencial se torna público e é testado através de pesquisas 

realizadas em sala de aula, torna-se saber da ação pedagógica, podendo a partir daí ser 

comparado e avaliado, a fim de estabelecer regras de ação que serão conhecidas e aprendidas 

por outros professores.(cf. Gauthier, 1998) 

 Schulman apud Gonçalves (1998), em suas reflexões sobre aspectos fundamentais 

para a formação teórica do professor, aponta três categorias de conhecimento: conhecimento 

de conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular.  

 O conhecimento do conteúdo, na visão de Schulman, não significa apenas o 

conhecimento, por parte do professor, de regras e procedimentos sobre a matéria que ensina, 

mas, sobretudo, um conhecimento epistemológico que diz respeito à natureza, aos 

significados, ao desenvolvimento histórico das ideias, ao que é fundamental ou secundário, e 

que permitirão ao professor organizar conceitos e princípios básicos para a disciplina 

proporcionando-lhe autonomia intelectual para elaborar o seu próprio currículo, 

transformando o conhecimento historicamente construído em conhecimento compreensível 

para o seu aluno. 

 No conhecimento pedagógico do conteúdo, Schulman defende a articulação entre o 

conhecimento objeto do ensino e da aprendizagem com os procedimentos didáticos, quando o 

professor recorre a exemplos e contraexemplos, atividades, situaçõesproblema, analogias, 

enfim, tudo que permita transformar um conteúdo específico em aprendizagem, inclusive 

alteração na sequência e ordem do conteúdo a ser trabalhado, os quais a autonomia intelectual 

adquirida permite. 

 A terceira categoria defendida por Schulman, conhecimento curricular, está 

relacionada ao conjunto de conteúdos específicos que devem ser ensinados nos diferentes 

níveis e séries da escola para que a aprendizagem ocorra. Nesta categoria se inclui a maneira 

como um assunto é trabalhado nas diversas séries: a profundidade, a complexidade, e até 

mesmo a linguagem que deve ser empregada nas diferentes séries.     
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 Nessa linha de construção de saberes necessários à formação do professor, destacamos 

a contribuição de Imbernon (1994), que considera importante o desenvolvimento de quatro 

componentes formativos: o científico, o psicopedagógico, o cultural e o prático. 

 A cada componente, Imbernón atribui uma clara orientação de finalidade. Assim, 

mediante o componente científico o professor se prepara para ser um profissional que possui 

conhecimentos de disciplina, de área ou de áreas científicas que vai transmitir; por meio do 

componente psicopedagógico, o professor se prepara para ser um profissional que assume 

conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos das ciências da educação para sua aplicação 

no exercício docente; com o componente cultural, o professor se converte em um agente 

possuidor de uma cultura geral e de uma cultura específica de conhecimento do meio onde 

exercerá a docência; e com estudo e reflexão sobre a prática docente nos centros de formação, 

o professor conhece a realidade educativa e experimenta e adequa as bases curriculares, 

determinadas pelos órgãos competentes, ao contexto onde exerce a profissão, desenvolvendo 

dessa forma o componente prático. (cf. Mendes, 2004) 

 A seguir, apresentamos de forma resumida no Esquema 1 os saberes apontados, pelos 

três autores citados por nós, como sendo necessários para o exercício da docência, e 

posteriormente dialogamos acerca do pensamento desses e de outros autores.  
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Esquema 1 
  

 
 
 
 
 

Todos os autores destacam a necessidade de saber o conteúdo a ser ensinado, 

entretanto esse saber não se reduz à informação sobre o conteúdo. O que Gauthier chama de 

saber disciplinar e o componente científico de que nos fala Imbernón, entendemos ser o 

mesmo conhecimento do conteúdo na visão de Schulman: um saber que vai muito além de 

conhecer regras e procedimentos, mas, sobretudo, saber como esse conteúdo foi 

epistemológica e historicamente construído. 

Ensinar Matemática, por exemplo, não é apenas saber teoremas e definições para 

reconhecer o momento certo de utilizá-los, significa também conhecer como esse conteúdo foi 

epistemológica e historicamente construído, a fim de que, ao dominar um conceito possa 

realizar a transposição didática que consiste “em extrair um elemento do seu contexto 
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(universitário, social etc.) para situá-lo no contexto sempre singular e único, da própria sala de 

aula” (D’Amore, 2005, p.101)  

Os saberes da formação profissional são também destacados pelos autores aqui 

citados, o saber das ciências da educação e da tradição pedagógica de Gauthier está 

contemplado no componente psicopedagógico de Imbernón e no que Schulman chama de 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Esse saber representa o saber fazer e saber ser do 

professor, que implica em atitudes, habilidades e competência em conduzir o processo de 

ensino e de aprendizagem.  

É por meio desses saberes que o professor se prepara para ser um profissional que 

assume conhecimentos teóricos, práticos e tecnológicos para aplicá-los no exercício docente. 

No contato com os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, os profissionais da 

educação encontram instrumentos que podem colaborar com a prática, sobretudo se forem 

mobilizados a partir das reais necessidades pedagógicas: é a pesquisa dos educadores sobre a 

própria prática, com a contribuição da teoria pedagógica. (cf. Pimenta, 2007)  

 Entendemos que esses saberes, transmitidos nas instituições de formação, precisam ser 

trabalhados de forma integrada até porque na escola, na prática pedagógica, são aspectos que 

estão interligados: o professor ao pensar um conteúdo, precisa, no planejamento de seu 

trabalho e na condução das atividades em sala de aula, considerar também o processo de 

ensino e de aprendizagem. Ocorre, entretanto, que essa simultaneidade, a integração entre as 

componentes aqui apontadas não acontece de fato nos cursos de licenciatura, como nos 

revelam as pesquisas. 

 Gatti (2000), por exemplo, faz referência ao baixo nível de satisfação dos licenciados e 

licenciandos com a formação profissional recebida, em diversas pesquisas realizadas: 

“ressaltam que a formação que recebem é excessivamente afastada da prática escolar, sem 

nenhum valor e utilidade para o trabalho na escola de ensino básico”. Igualmente, Mendes 

(2004) revela em sua pesquisa que os licenciandos questionam a forma como esse conteúdo 

poderia ser trabalhado, de maneira que possibilitasse ao futuro docente a formação 

pedagógica desse conteúdo.  

 Uma disciplina, para se tornar saber escolar, sofre transformações que muitas vezes 

são produzidas pela escola, como instituição, ou por especialistas de órgãos governamentais, 

em forma de programa e manuais a serem utilizados pelos professores. Este saber escolar é 

referente 
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[...] aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 
escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados 
como modelo da cultura erudita e de formação para cultura erudita. Apresentam-se 
concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) 
que os professores devem aplicar. (Tardif, 2006, p. 38)  

 

 Gauthier (1998) e Schulman apud Gonçalves (1998) defendem a necessidade de um 

saber curricular por meio do qual o professor passa a conhecer os programas escolares das 

diversas séries e os diferentes níveis de abordagem de um conteúdo de acordo com o contexto 

onde exerce a docência. Esse saber Imbernón trata de forma mais ampla no componente que 

chama de cultural, quando entende a necessidade do professor ser possuidor de uma cultura 

geral, além da cultura específica dos assuntos da escola. 

 É certamente importante, para o professor, um saber curricular que lhe permita efetuar, 

no contexto de sua sala de aula, tanto as transformações e adaptações que se fazem 

necessárias, quanto a seleção dos elementos indicados pela instituição e/ou órgão 

governamental. Ações cuja execução pode ser facilitada se o professor possuir um 

conhecimento mais amplo e geral. 

 Os saberes oriundos da prática, da experiência, são defendidos tanto por Gauthier 

quanto por Imbernón.   

Tardif (2006, p. 242) nos lembra que, se o trabalho dos professores exige 

conhecimentos específicos, a formação desses profissionais deve acontecer com base nesses 

conhecimentos e, portanto, se faz necessário que, nos programas de formação, seja 

proporcionado um espaço maior para a formação profissional “baseada na análise das 

práticas, das tarefas e dos conhecimentos dos professores de profissão” a qual deve acontecer 

através de um enfoque reflexivo, considerando “os condicionantes reais do trabalho docente e 

as estratégias utilizadas para eliminar esses condicionantes na ação”. 

Entendemos que o exercício da docência se desenvolve em um contexto de múltiplas 

interações, as quais condicionam a atuação do professor. Esses condicionantes são 

relacionados a situações concretas, que permitem que os professores, ao lidarem com elas, 

adquiram inúmeros saberes: são os saberes práticos, a partir dos quais os professores 

adquirem habilidades de saber fazer e saber ser no trabalho cotidiano e no contexto do ensino. 

Este saber prático, que autores como Tardif (2006) e Gauthier (1998) chamam saberes 

experienciais, é algo pessoal que o professor incorpora ao vivenciar os acontecimentos da sala 

de aula e ao interagir com os seus alunos e seus colegas. Neste saber Pimenta (2007) inclui a 

experiência vivenciada por esses professores enquanto alunos, que possibilita dizer quais 
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foram os bons professores e os que foram significativos em sua formação humana. O saber 

experiencial também é resultado da permanente reflexão do professor sobre sua prática, 

mediada por seus colegas de trabalho e pelos textos de outros educadores.  

Em nossa opinião, nesse saber também pode ser incluído tudo o que o professor em 

formação adquiriu no contexto onde desenvolveu seus conhecimentos, seja na escola ou fora 

dela, pois a formação de um professor não se inicia quando ele entra em um curso de 

licenciatura, mas acontece a partir do momento em que estabelece relações com o outro e com 

o conhecimento. É nessa relação com o outro que o futuro professor de Matemática 

desenvolve atitudes de solidariedade, de responsabilidade e de respeito que irão nortear sua 

conduta como profissional da educação. 

Imbernón(1994) por sua vez defende a importância da reflexão sobre a prática docente 

nos centros de formação o que permite, ao professor em formação, conhecer a realidade 

educativa. 

A formação do docente não se produz incutindo-lhe teorias sobre aprendizagem, 

educação, motivação etc., para serem aplicadas de forma automática e indiscriminada aos 

contextos escolares. O caráter singular e mutante dos cenários, das culturas e dos contextos 

escolares, exige uma atuação profissional específica, um pensamento prático capaz de 

acomodar-se, crítica, flexível e inteligentemente, às peculiaridades de cada situação. 

Portanto, tendo em vista que a formação inicial do professor não tem por finalidade 

apenas que o aluno da licenciatura aprenda, mas que aprenda a ensinar, é essencial que essa 

formação englobe múltiplas facetas, as quais devem ser trabalhadas simultaneamente. Sob o 

nosso ponto de vista, o desenvolvimento de atitudes de reflexão é uma dessas facetas. 

 A atitude de reflexão, segundo Dewey12 (apud Zeichner, 1993), supõe uma apreciação 

ativa, persistente e cuidadosa de toda crença ou prática, à luz dos fundamentos que a 

sustentam e das consequências às quais conduz.  

 A reflexão implica intuição, emoção e paixão, não é algo que possa delimitar-se de 

maneira precisa, e ensinar-se como um conjunto de técnicas para uso dos professores, baseia-

se na vontade, em atitudes de questionamento e de curiosidade, na busca da verdade e da 

justiça. Essas atitudes podem impulsionar a autonomia do professor de Matemática porque 

pressupõem o desenvolvimento de um conhecimento crítico sobre a Matemática e sua relação 

com outras áreas, sobre as propostas curriculares e ainda sobre sua formação. 

                                                 
12 John Dewey (1859-1952), filósofo, psicólogo e pedagogo norte-americano, que influenciou de forma 
determinante o pensamento pedagógico contemporâneo.  
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 Zeichner (1993) concebe uma formação de professores que busca desenvolver a 

capacidade reflexiva do docente mediante um processo de pesquisa-ação sobre as origens, os 

objetivos e as consequências de suas ações. Nessa concepção, a formação do professor tem 

como eixos norteadores, a formação cultural, o estudo crítico do contexto e a análise reflexiva 

da própria prática. 

 É essa também nossa concepção de formação de professor. Entendemos que é preciso 

criar, nos cursos de formação, uma tradição de pensamento e de reflexão, e que a forma como 

essa análise reflexiva se realiza é de fundamental importância para o desenvolvimento 

profissional do professor de Matemática.    

 Sabemos que a prática reflexiva faz com que o processo de formação, isto é, o 

aprender a ensinar, se prolongue por toda a carreira docente contribuindo assim para o 

desenvolvimento profissional do professor, não sendo, portanto, um saber da formação inicial. 

Entretanto, desde o inicio da formação, o hábito de refletir deve ser incentivado e praticado 

pelos formadores de professores, visando desenvolver nos futuros professores de Matemática, 

atitudes de autonomia crítica e responsável, como nos indica Imbernón (1994, p. 50): “os 

formadores de professores deveriam proporcionar condições aos futuros docentes de serem 

capazes de analisar, criticar e refletir”.  

No exercício da profissão, o professor enfrenta constantemente desafios, que podem 

ser oriundos de sua própria educação, dos alunos, dos colegas, dos diretores, do governo e 

mesmo da família. Ao enfrentar esses desafios interagindo com o seu ambiente, o professor 

pode aprender, se modificar, e se desenvolver profissionalmente. No processo de mudança e 

de desenvolvimento profissional, estão relacionados vários fatores que podem ser de ordem 

fisiológica, psicológica e social. Em síntese, a prática educativa envolve experiências 

individuais, mexe com valores, visões de mundo e de sociedade, e refletir sobre ela contribui 

para a formação e para o desenvolvimento profissional do professor. 

Essa concepção de formação de professor com reflexão e desenvolvimento 

profissional tem base no pensamento de Imbernón (1994) que nos diz: 

 

Trabalhar de forma conjunta formação e desenvolvimento profissional, na formação 
do professor, é a busca de se estabelecer um marco na formação do professor uma 
vez que se tenta com isso estabelecer um processo dinâmico que venha tentar 
superar os componentes TÉCNICOS e OPERATIVOS impostos de cima sem levar 
em conta o coletivo e as situações problemáticas da PRÁTICA do professor, 
pretendendo dar coerência às etapas formativas por que passa o docente, dando-lhes 
um contínuo progressivo; e ainda permite levar em consideração a prática de ensino 
como uma profissão dinâmica em desenvolvimento. [...] A formação não é o único 
elemento de desenvolvimento de uma cultura profissional; é evidente também a 
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incidência de condições de trabalho, econômicas, de seleções, de avaliações. 
(Imbernón, 1994, p. 11) 

 

Gonçalves (2000), em sua tese de doutorado, parte da hipótese de que os indícios da 

investigação sobre formação e desenvolvimento profissional do professor formador podem ser 

encontrados no processo de realização do trabalho docente, sobretudo quando o docente 

reflete sobre seu fazer pedagógico, produz e participa de projetos de melhoria do ensino e 

busca soluções para os problemas que encontra. Ao concluir sua pesquisa, Gonçalves (2000) 

assume que o principal eixo da formação profissional é o da formação relativa à prática 

profissional, tendo em vista que este deve conter os saberes fundamentais da atividade 

profissional, que envolvem simultaneamente aspectos teóricos e práticos e que, em torno 

desse eixo, devem girar os outros eixos considerados: formação matemática, formação geral 

e formação pedagógica. 

Os saberes específicos ao ofício de professor de que nos fala Tardif (2006), se 

constituem não apenas daqueles conhecimentos transmitidos na formação universitária, mas 

de todo um conjunto de conhecimentos que possibilite, ao professor, o desenvolvimento de 

uma rotina de comportamento, de atitudes e de percepção sobre como atuar em sua sala de 

aula.  

 Nesse sentido Aragão e Gonçalves (2005) nos apontam: 

  

[...] o profissional professor de matemática não pode ser um mero reprodutor de 
“obras pedagógicas ou científicas de outros” [...] A educação não pode se restringir 
à aplicação de técnicas, como se costuma fazer no ensino de algoritmos na 
matemática. Há sentidos e significados nas operações e raciocínios matemáticos 
que precisam ser conhecidos e atribuídos pelos professores às ações de ensino e de 
aprendizagem. (Aragão, Gonçalves, 2005, p. 124) 

 

A complexidade está presente na prática profissional do professor, em especial do 

professor de Matemática, que precisa reconstruir, na sala de aula, o saber que nasce da 

pesquisa e ao mesmo tempo identificar, que significado tem para o aluno esse saber. Na 

realidade, segundo D’Amore (2005), nessa reconstrução o professor realiza um trajeto que vai 

do saber matemático, representado pelo conjunto de saberes disponíveis e reconhecidos pela 

comunidade científica; passa pelo saber a ser ensinado, que é o conjunto de conteúdos 

previstos para serem ensinados naquela disciplina e/ou série; e chega ao saber ensinado, que 

acontece na sala de aula, momento em que o professor constrói situações de aprendizagem 

com seus alunos.  
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      Esquema 2: Representação do trajeto de reconstrução de saberes que, segundo D’Amore, o professor 

realiza para levar este saber até sua sala de aula. 
 
 

Para tornar menos complexa essa reconstrução de saberes é importante que o professor 

de Matemática receba em sua formação, saberes teóricos e práticos que lhe permitam fazer a 

articulação entre o conhecimento acadêmico da Matemática e os conhecimentos voltados para 

o ensinar e aprender Matemática, como sejam: socioculturais, filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos, históricos, antropológicos e tecnológicos. 

Essa concepção de um novo fazer matemática13 deve incluir, entre outras coisas, sua 

historicidade e imersão na cultura e na sociedade, e sua relação com as demais ciências. (cf. 

Varizo, 2006) 

Sob esse ponto de vista, conhecer uma obra como a de Nicolau Copérnico, que tanta 

contribuição trouxe para a história da Ciência e da humanidade, pode proporcionar, ao 

professor em formação, oportunidade de imergir na cultura e na história da sociedade, 

refletindo acerca da constituição do mundo e do papel que lhe cabe na dinâmica desse mundo 

como educador matemático.     

Tendo por base essa perspectiva, defendemos que a formação do professor de 

matemática deve ser direcionada para quatro dimensões de saberes as quais denominamos: 

matemática, psicopedagógica, diversidade cultural e prática. 

Na dimensão matemática incluímos o conhecimento do conteúdo matemático: um 

conhecimento que permite ao professor em formação a compreensão da Matemática, com 

ênfase nos fundamentos conceituais e procedimentais necessários à relação 

aprendizagem/ensino de Matemática e na compreensão sobre a natureza da Matemática. 

Por meio da dimensão psicopedagógica o professor se prepara para ser um 

profissional da educação. O professor, ao receber uma formação básica de conteúdo social e 

de conteúdo referente a questões educativas de âmbito geral e específico, habilita-se para 

desenvolver por si mesmo uma perspectiva crítica e fundamentada dos problemas e atividades 

                                                 
13 “Fazer Matemática”, segundo Chevallard (2001), quer dizer ao mesmo tempo, operar, atuar, de acordo com 
certa praxeologia matemática e também produzir uma praxeologia matemática nova ou parcialmente nova. 

SABER 
MATEMÁTICO 

SABER A 
SER 

ENSINADO 

SABER 
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relacionadas com o processo educativo, inerentes ao contexto sociocultural da escola e de 

seus alunos.  

O exercício da profissão docente na sociedade exige que o professor seja possuidor de 

uma cultura geral e específica, que incluímos em uma dimensão chamada diversidade 

cultural. Nessa dimensão incluímos a cultura geral, que entendemos como os conhecimentos 

que o professor tem acerca de temas diversos, como a Filosofia, a História, a Geografia, a 

Antropologia, a Linguística, enfim, a ciência como um todo, e que foram acumulados ao 

longo de sua formação. Ao lado disso está uma cultura específica que tanto trata das diretrizes 

do ensino escolar onde vai atuar, da estrutura e funcionamento do ensino, das leis e dos 

parâmetros curriculares que norteiam o ensino, quanto do conhecimento do meio, o qual não 

se restringe apenas ao conhecimento dos contextos espaciais, mas também, e especialmente 

ao conhecimento que diz respeito ao aluno: suas características, sua história de aprendizagem 

e o meio social e cultural onde acontece seu desenvolvimento.  

A apropriação/incorporação desse saber cultural exige que o professor esteja aberto 

para os saberes de áreas outras que não a de sua área específica, para atender a mais de um 

ponto de vista e a alternativas possibilidades, e até mesmo para reconhecer a possibilidade de 

erro em suas convicções. 

Finalmente há os saberes adquiridos na prática: a experiência, adquirida desde que 

como alunos vivenciam a escola até o seu cotidiano como professor, e as relações 

estabelecidas no ambiente escolar com seus colegas e seus alunos, relações essas que 

permitem, a esse professor, estudar e refletir sobre a prática docente e a realidade educativa. 

Supomos serem essas informações pertinentes à tomada de consciência, por parte do 

futuro professor, do que deve ser levado em conta, respeitado e posto em prática em sua sala 

de aula, pois representam uma reflexão sobre o conhecimento matemático e a aprendizagem 

matemática.  

Nesse sentido Imbernón (2001) nos recomenda:  

 

A profissão docente comporta um conhecimento pedagógico específico, um 
compromisso ético e moral e a necessidade de dividir a responsabilidade com 
outros agentes sociais, já que exerce influência sobre outros seres humanos e, 
portanto, não pode nem deve ser uma profissão meramente técnica de “especialistas 
infalíveis” que transmitem unicamente conhecimentos acadêmicos.  (Imbernón, 
2001, p.29) 

 

A seguir, no esquema 3, apresentamos um organograma representativo das dimensões 

em cuja direção entendemos deve acontecer a formação do professor de Matemática e sobre 
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as quais falamos anteriormente. No organograma estão indicadas as constituições de cada 

dimensão e as inter-relações que julgamos devem existir entre elas, pois, dada a complexidade 

presente na prática da profissão docente, é essencial que os diferentes saberes interajam de 

modo a facilitar a atuação do professor.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                             Esquema 3 
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1.4.2 - A história da Matemática e da Ciência na formação do professor 

 

A preocupação com a aprendizagem da Matemática tem fomentado, ao longo dos 

anos, a organização e sistematização de pesquisas nessa direção, colocando o tema no centro 

das atenções e oportunizado o desenvolvimento da Educação Matemática. Uma das fontes de 

tais estudos é aquela desenvolvida pelos pesquisadores da área de História na Educação 

Matemática, os quais, com suas reflexões e experiências, buscam fazer resgate da Educação 

Matemática na História, mais particularmente na História da Matemática. 

O movimento de inclusão da história da Ciência e da Matemática na formação inicial e 

continuada de professores de Matemática tem sido um tema de preocupação internacional na 

maior parte do mundo nos últimos anos (cf. Brito, Neves e Martins, 2004). A integração da 

história da Matemática na formação do professor vem sendo defendida por alguns 

pesquisadores, principalmente pela sua função metodológica e epistemológica visando a 

melhorar a compreensão da Matemática que eles irão ensinar e levá-los a conhecer a 

Matemática do passado, fornecendo ainda, ao professor, métodos e técnicas para a 

incorporação de materiais históricos em sua prática, além de ampliar sua cultura geral.  

Sabemos que nos cursos de formação de professor, as disciplinas de conteúdo 

matemático são ministradas dando ênfase ao rigor das definições e à sequência lógica das 

demonstrações, impossibilitando que sejam trabalhados, nesses cursos, elementos importantes 

para a prática docente nas escolas, como sejam: a constituição histórica dos conceitos, a 

relação que pode ser estabelecida entre esses conceitos e seu desenvolvimento histórico, a 

maneira como abordar pedagogicamente esses conceitos despertando nos alunos o interesse 
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pelo estudo da Matemática, desenvolvendo a compreensão e principalmente, destruindo o 

mito sobre a dificuldade em aprender Matemática. 

Isso acontece porque, em geral, essas disciplinas estão a cargo de professores que 

concebem a Matemática como um fim em si mesma e acreditam que ministrado sob um 

caráter dedutivo e formal, o conhecimento matemático é facilmente assimilado por qualquer 

pessoa. Esses professores visam à formação de pesquisadores em Matemática e dessa forma 

promovem uma educação para a Matemática e não uma educação pela Matemática, que 

objetive a formação do professor de Matemática, ou melhor, do educador matemático.    

Entretanto, trabalhar as disciplinas de conteúdo matemático considerando como esse 

conhecimento foi historicamente construído, nas diferentes culturas e em diferentes épocas, 

pode permitir, ao professor em formação, unir a ciência ao processo historicossocial que a 

gerou e dessa forma fazer a aproximação da Matemática com as outras disciplinas do 

currículo escolar.  

 Pois, ao conhecer os problemas que originaram a construção de um conhecimento, 

como esse conhecimento evoluiu e quais foram as dificuldades enfrentadas, é possível 

também conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção desse 

conhecimento e suas interações e associações com a sociedade. 

Cyrino (2006) considera  

 

[...] indispensável, nas discussões sobre currículo [dos cursos de formação], buscar 
momentos nos quais os futuros professores possam conhecer, entender e refletir 
sobre o modo como a matemática foi produzida e constituída ao longo da história 
da humanidade, nas diferentes culturas. (Cyrino, 2006, p. 84) 

 
 

Em nossa opinião, não é necessário que a História da Matemática seja uma disciplina 

específica da grade curricular dos cursos de licenciatura em Matemática, ela pode fazer parte 

de disciplinas, como as de conteúdo matemático, nas quais é possível se imprimir um pouco 

de historicidade. Poderiam por exemplo, serem dadas a conhecer as razões que motivaram o 

desenvolvimento de determinado tópico, mostrando assim a conexão que existe entre os 

diversos conteúdos dentro da Matemática e como o processo de construção desse tópico tem 

uma ligação estreita com as outras disciplinas e com a história da humanidade. 

Imprimir historicidade às disciplinas de conteúdo específico em um curso de 

licenciatura é dar, ao futuro professor de Matemática, oportunidade de ver a Matemática como 

uma ciência em movimento que no decorrer do tempo passa por mudanças, motivadas não só 
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pela acumulação de resultados ou por razões de ordem lógica, mas também pela intervenção 

de outros pensamentos na constituição e no desenvolvimento do pensamento matemático.  

Ao conhecer a história da Trigonometria, por exemplo, é possível verificar as 

mudanças ocorridas com a palavra seno. Inicialmente definida e interpretada como a razão 

entre o lado oposto a um ângulo agudo e a hipotenusa de um triângulo retângulo, já que a 

Trigonometria era vista apenas como instrumento da agrimensura, a palavra seno passa a ser 

entendida e definida como a razão entre a ordenada e o raio vetor determinado por um ângulo 

central, no momento em que os astrônomos gregos mostraram a necessidade de determinar, 

em função dos arcos correspondentes, o comprimento das cordas dos círculos que 

representavam os movimentos dos planetas. 

A partir do século XVII, a incorporação do problema do movimento ao domínio da 

ciência por parte da Física, que mostrou à Matemática a necessidade de fornecer elementos 

conceituais às pesquisa relacionadas com as funções periódicas, a palavra seno passa a ser 

definida como ordenada de um ponto que se movimenta sobre uma circunferência de raio 

unitário. (cf. Brito, Neves e Martins, 2004)  

Assim sendo, da ideia de razão - entre lados de triângulo e elementos do círculo - e de 

conjunto de pares ordenados, num trajeto em que vai de instrumento do agrimensor ao 

instrumento do astrônomo e do físico, o conceito de seno se transforma em instrumento do 

matemático quando passa a ser definido como limite de uma série infinita correspondente a 

um número complexo. 

Ao conhecer a construção do conhecimento matemático é possível também 

compreender que, nesse processo, os matemáticos do passado precisaram superar dificuldades 

as quais podem se refletir hoje na aprendizagem dos alunos. 

Isso possibilita ao professor formador, percebendo que as características das 

produções matemáticas em seus contextos históricos são diferentes da Matemática atual, a 

oportunidade de refletir sobre seus valores e sobre a forma como considera as manifestações 

de seus alunos tornando-se, quem sabe, um professor de Matemática menos rigoroso e mais 

humano.  

Em lugar de tratar a Matemática como uma disciplina neutra, infalível e abstrata, 

apresentando-a como uma ciência que está pronta e acabada, deve ser dado a conhecer, ao 

professor em formação, toda a problematização que envolveu a construção daquele 

conhecimento, situá-lo no tempo e no espaço de maneira que esse professor reflita sobre as 
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questões que motivaram a construção desse conhecimento e seu consequente 

desenvolvimento.      

O licenciando, ao construir seus conhecimentos matemáticos sob uma visão histórica e 

sociocultural, pode estabelecer relações entre os diversos conteúdos, sejam matemáticos ou 

não, o que de certa forma lhe favorece a abertura de novos horizontes e perspectivas.  

Considerada como fonte de motivação na visão de autores como Meserve (1980), 

Booker (1988) e Swetz (1989), dentre outros citados por Miguel e Miorim (2004), a utilização 

de tópicos da História da Matemática na sala de aula pode contribuir para despertar o interesse 

do aluno pelo conteúdo que é ensinado e até mesmo modificar a atitude dos alunos em relação 

à Matemática. Miguel e Miorim (2004) dizem ainda que, na concepção de Swetz (1989), os 

problemas históricos motivam pela possibilidade de esclarecer e reforçar conceitos, 

propriedades e métodos ensinados, porque são veículos de informação cultural e sociológica, 

mostram as preocupações teóricas e práticas em diferentes momentos históricos e em diversas 

culturas, permitem conhecer a habilidade matemática de nossos antepassados e fazer a 

analogia entre os conceitos e procedimentos matemáticos do passado e do presente.  

Em nosso entendimento, o estudo de problemas históricos funciona como fonte de 

motivação também para o professor em formação, na medida em que permite, a esse 

professor, adquirir um conhecimento mais amplo, não apenas sobre o conteúdo que vai 

ensinar e suas diversas aplicações, mas também sobre assuntos de caráter histórico, social e 

pedagógico, possibilitando o desenvolvimento de atitudes e valores mais favoráveis à sua 

atuação em sala de aula.  

Além disso, o desenvolvimento histórico de um conceito ou de um método utilizado 

atualmente, pode se tornar, para o professor, fonte de métodos pedagógicos e de ensino como 

um elemento de orientação para a elaboração de atividades e situações problema, de seleção e 

sequenciamento de tópicos de Matemática em livros didáticos, sem que elementos históricos 

sejam explicitamente colocados. (cf. Miguel, Miorim, 2004)  

Melo (2005) considera que é ao realizar seu trabalho docente que os professores 

mobilizam, produzem e ampliam seus conhecimentos, competências, habilidades e atitudes, 

constituindo, assim, seus saberes docentes. Entendemos que a utilização da História da 

Matemática e da Ciência em cursos de licenciatura pode auxiliar na construção de saberes 

docentes, uma vez que oportuniza, aos professores em formação, a construção desses saberes 

dentro de uma perspectiva histórica e sociocultural. 
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Brito, Neves e Martins (2004) em seus trabalhos como pesquisadores e docentes de 

história da Matemática e da Ciência em cursos de graduação, extensão e pós-graduação, 

observaram que quando utilizada com finalidades pedagógicas de problematização e 

construção dos saberes profissionais, a história pode tornar possível a articulação entre 

formação específica, formação pedagógica e prática docente, visto que dá oportunidade ao 

professor de refletir, entre outras coisas, sobre: os fundamentos de conteúdos científicos e 

matemáticos básicos presentes em sua prática docente, a possibilidade de articulação das 

Ciências Naturais e da Matemática com outras áreas de conhecimento, a orientação de 

escolhas e decisões metodológicas e didáticas ao analisar pressupostos epistemológicos, e a 

existência da diversidade cultural na produção do conhecimento.  

Miguel e Brito (1996) afirmam que ao ser concebida como forma de problematização, 

a História da Matemática pode contribuir para que o futuro professor dessa disciplina reflita 

sobre as diferentes concepções que se tem de aspectos da atividade matemática e de seu 

ensino, e compreenda  

 

[...] tópicos de crucial importância para a sua ação pedagógica tais como: a 
concepção da natureza dos objetos da matemática, a função da abstração e da 
generalização, a noção de rigor e o papel da axiomatização, a maneira de se 
entender a organização do saber, os modos de se compreender a dimensão estética 
da matemática e a valorização da dimensão éticopolítica da atividade matemática. 
(Miguel, Brito, 1996, p. 50) 

 

A História da Ciência e da Matemática, pode também propiciar uma abordagem 

epistemológica dos conceitos científicos e matemáticos, tornando possível a análise das várias 

interpretações, definições e modos de representação, e ainda das dificuldades que 

historicamente se impuseram na elaboração desses conceitos, o que poderá ajudar o professor 

a entender os métodos não canônicos apresentados por seus alunos, as concepções alternativas 

manifestadas por eles e ainda as possíveis dúvidas dos estudantes. (cf. Brito, Neves e Martins, 

2004)  

Outrossim, com a reconstrução do desenvolvimento histórico de um tópico específico 

da Matemática, por exemplo, o professor toma consciência do processo criativo do “fazer 

matemática”, e das dificuldades e obstáculos comuns que apareceram na história e que podem 

aparecer na sala de aula. Isso implica que, o professor, ao compreender a história pode ter um 

melhor entendimento das concepções e dificuldades dos alunos, ajudando-os na promoção da 

superação destas. (cf. Brito, Neves e Martins, 2004).  
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 Sendo a Matemática geralmente ensinada de forma organizada e dedutivelmente 

orientada, pode dar a impressão que seus conceitos, ideias e representações foram concebidas 

de maneira rápida e sem dificuldades. Entretanto, ao reorganizá-la retrospectivamente é 

possível que reconheçamos, nas dificuldades apresentadas hoje pelos alunos no entendimento 

de um conceito, as mesmas dificuldades que, segundo a história, se apresentaram na 

elaboração de tal conceito ou definição.  

 Nessa perspectiva de reorganização, a história também pode proporcionar ao professor 

uma visão interdisciplinar do conhecimento e das ligações que existem entre tópicos de uma 

mesma área de conhecimento, as quais não costumam ser explicitadas nas salas de aula dos 

diversos níveis de ensino. Nesse sentido, podemos citar o caso da construção das tabelas 

trigonométricas, que a história mostra estar relacionada tanto a problemas de Astronomia e de 

Navegação, quanto à Geometria.  

A história pode ainda instrumentalizar o professor para responder aos questionamentos 

de seus alunos acerca do por que de certas teorias terem sido desenvolvidas e onde são 

aplicadas. Até porque, ao reconhecer a diversidade cultural sobre a produção do 

conhecimento, o professor perceberá a necessidade de considerar, também em sua prática 

docente, a diversidade de conhecimentos e crenças trazidas pelos alunos de sua realidade 

extraescolar. 

Nas investigações sobre as necessidades dos alunos de diversos níveis educacionais 

para o aprendizado da matemática tem-se percebido que, ao usar fontes históricas, os 

professores têm-se mostrado mais seguros e mais aptos a criar condições para a aprendizagem 

de seus alunos. (cf. Fauvel, Van Maanen, 2000).  

No entanto, ao reconhecer que nas últimas décadas alguns educadores matemáticos 

têm utilizado a história para compreender o processo de formação do pensamento matemático, 

Radford (2000) nos lembra que tal tarefa reclama que os professores tenham sólidos 

conhecimentos matemáticos para assegurar uma lucrativa articulação dos domínios históricos 

e psicológicos e dar sustentação a uma metodologia coerente e fecunda. Este autor observa 

ainda, que a falta de uma estrutura teórica adequada, pode conduzir a uma visão demasiado 

simplificada acerca do caminho no qual o conceito matemático tem se desenvolvido 

historicamente.  

Nesse sentido, Almouloud (2007) acredita que  

 

uma formação de professores (continuada ou inicial) deve integrar, entre outros 
aspectos, um trabalho envolvendo uma análise histórica e epistemológica dos 
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objetos matemáticos, que pode ser um fator que provoque nesses professores um 
olhar mais crítico de suas práticas docentes. (Almouloud, 2007, p. 164) 

 

Para Radford (2000) é possível dar mais sentido ao ensino quando se utilizam fatos 

encontrados na História da Matemática, e compreender, a partir desses fatos, os processos de 

aprendizagem dos alunos ainda que o processo histórico não seja exatamente reproduzido 

pelos alunos em seu desenvolvimento. Mas as dificuldades e os obstáculos que os estudantes 

apresentam na aprendizagem de um conceito, podem ser explicadas a partir da construção 

histórica de tal conceito. 

Entendemos também que, por ocasião do curso de licenciatura, a abordagem histórica 

de alguns tópicos pode promover a formação de um professor de Matemática com uma visão 

mais ampla, não só do tópico em questão, mas de saberes outros necessários para o exercício 

da prática pedagógica.  

Em situações nas quais é preciso decifrar e compreender um conhecimento 

matemático cujo tratamento não é moderno, o professor exercita, por exemplo, sensibilidade, 

tolerância e respeito à exposição de ideias ou resolução de problemas de maneira não 

convencional. (cf. Fauvel, Van Maanen, 2000).    

 Em vista disso, acreditamos que o conhecimento da História da Ciência e da 

Matemática permite ao professor refletir sobre a sua prática, tomar decisões sobre o conteúdo 

que vai ministrar e sobre o caminho a seguir para ajudar seus alunos a superarem as 

dificuldades, o que, de certa forma, possibilita que esse professor exerça sua autonomia e 

contribui para o seu desenvolvimento profissional.  

Miguel e Brito (1996) reforçam nosso pensamento quando dizem:   

 

Pelo estudo da matemática do passado, podemos perceber como a matemática de 
hoje insere-se na produção cultural humana e alcançar uma compreensão mais 
significativa de seu papel, de seus conceitos e de suas teorias, uma vez que a 
matemática do passado e a atual engendram-se e fundamentam-se mutuamente. 
(Miguel, Brito, 1996, p. 56) 

 

 

Sabemos das dificuldades enfrentadas, pelo professor, para utilização pedagógica da 

história. Essas dificuldades se fazem presentes desde a formação inicial, quando a 

fragmentação do conhecimento científico dificulta a aprendizagem de conceitos matemáticos 

e há pouco envolvimento entre a história e os conteúdos trabalhados; além disso, o pouco 

tempo disponível para o desenvolvimento do conteúdo e para a preparação das atividades, a 
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falta de bibliografia específica e a dificuldade de acesso a fontes primárias também dificultam 

que a História da Matemática seja usada pelo professor em sala de aula.  

 Além desses argumentos de ordem prática, outros impedimentos, com argumentos de 

ordem filosófica, são colocados ao uso didático da História da Matemática, como nos 

apontam Baroni e Bianchi (2007), ao citar Tzanakis e Arcavi, e Miguel e Miorim, e também 

Fauvel e Van Maanen (2000): “a história não é matemática”, “a história tanto pode ser 

esclarecedora quanto confusa”, “muitos estudantes não gostam de história consequentemente 

não irão gostar da história da matemática, ou a acham tão chata quanto a matemática”, “por 

que a preocupação com o passado se o importante é fazer com que os problemas diários sejam 

enfrentados?”, “a história pode criar uma cultura chauvinista”.     

Entretanto, a preocupação constante dos professores para que a aprendizagem de fato 

aconteça, para que haja uma melhoria no ensino de Matemática nos níveis fundamental e 

médio, revela a necessidade de ações concretas, que se forem implementadas contribuirão 

para a formação e o desenvolvimento dos professores de Matemática. 

Pois, como defende D’Ambrosio (2007), ao estudar a História da Matemática o futuro 

professor tem oportunidade de entender, tanto problemas que possam motivar a construção de 

novos conceitos matemáticos, quanto a sequência de esquemas desenvolvidos pelos 

indivíduos ao procurar uma solução significativa para um problema; ao mesmo tempo, tendo 

uma perspectiva histórica da evolução da Matemática como processo de construção humana e 

compreendendo a dificuldade de aperfeiçoamento de um sistema matemático, os professores 

são capazes de utilizar a experiência dos seus alunos para escolher problemas contextuais que 

os motivem e darão mais oportunidade aos seus alunos de construírem seus sistemas próprios, 

que poderão ser aperfeiçoados pela comunidade de alunos.  

 Assim sendo, o conhecimento histórico da Matemática permite ao professor formar 

opinião acerca do que é essencial para o ensino dessa disciplina e conduzir a aprendizagem de 

maneira a considerar as capacidades de percepção, verbalização e representação que seu aluno 

apresenta. Dessa forma, poderão juntos, professor e aluno, perceber a ligação entre os 

diversos conteúdos matemáticos e entre a Matemática e as outras áreas do currículo escolar. 

 Nessa perspectiva, entendemos que o conhecimento histórico de uma obra de 

importância relevante para a humanidade e para a Ciência, como a de Nicolau Copérnico, 

pode desenvolver atitudes necessárias à formação de um professor, como as de reflexão e 

análise crítica. Considerando que em uma obra desse porte o futuro professor pode encontrar, 

além de fundamentação para conteúdos da disciplina que vai ensinar, esclarecimentos e 
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relações que lhe permitam melhor entendimento sobre o mundo que o cerca e as 

circunstancias que levaram o mundo a ser como é.  

 As potencialidades pedagógicas de utilização da História da Ciência em cursos de 

formação de professores de Matemática ressaltadas pelos diversos autores estão, de forma 

sintética, apresentadas no esquema 4, a seguir. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Esquema 4 

 

 



48 
 

 

1.5 – A metodologia da pesquisa 
 

Para atingir nosso objetivo e responder ao questionamento que fizemos ao 

delinearmos este estudo, utilizamos a pesquisa qualitativa, que segundo Bicudo (2006, p. 106) 

“engloba a ideia do subjetivo, passível de expor sensações e opiniões”.  

Sendo nosso propósito analisar as implicações do conhecimento da obra de Nicolau 

Copérnico na formação do professor de Matemática, realizamos a pesquisa teórica com base 

no Livro I de De Revolutionibus Orbium Coelestium e no manuscrito Commentariolus, 

pequeno comentário feito pelo próprio Copérnico sobre suas hipóteses acerca dos movimentos 

celestes onde expõe, anonimamente e antes da publicação da obra principal, as primeiras 

conclusões de seus estudos.  

Como sentimos necessidade de obter elementos mais definidos que ajudassem em 

nossa pesquisa, decidimos realizar, com alunos do curso de graduação em Matemática, 

algumas atividades envolvendo o processo de construção da tabela por Copérnico, com as 

quais pudéssemos observar e coletar as manifestações desses professores em formação, acerca 

dos saberes por eles adquiridos com tal abordagem, os quais ajudariam a sustentar e a 

enriquecer nossa análise.  

É importante ser dito que o desenvolvimento das atividades se deu na universidade 

onde realizamos nosso programa de doutoramento, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Essa universidade tem uma tradição de pesquisa em História da Matemática, 

por isso mesmo, no currículo do curso de graduação em Matemática, além de ter uma 

disciplina chamada Tópicos de História da Matemática, o tema da história é abordado em 

outras disciplinas, dentre as quais Didática da Matemática e Fundamentos Epistemológicos da 

Matemática. 

Como vemos, o contexto em que as atividades foram aplicadas foi altamente propício, 

visto que havia uma predisposição de aceitação para o tema. No caso de uma universidade 

sem aquela tradição, não sabemos o que poderia acontecer: se rejeição por parte dos alunos, 

ou curiosidade por um tema pouco explorado no curso. 

A aplicação dessas atividades teve uma motivação pessoal e se deu face às 

oportunidades que a nós se apresentaram no decorrer do processo de pesquisa de nosso 

trabalho. Uma dessas oportunidades se apresentou quando participamos da XIX SEMANA 

DE MATEMÁTICA da UFRN, realizada de 12 a 14 de novembro de 2007, na ocasião 

propusemos um minicurso sobre construção de tabelas trigonométricas a professores em 

formação e em serviço. Esse minicurso, ofertado para professores de Matemática em 
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formação e em exercício, teve a duração de 4 horas, distribuídas em dois dias e contou com 

cerca de 38 participantes. A proposta desse minicurso encontra-se no Apêndice I, deste 

estudo. 

Outra ocasião que se nos apresentou como propícia para obtermos contribuições para 

nossa análise, foi quando recebemos convite do professor Dr. Iran Abreu Mendes para 

desenvolvermos algumas atividades sobre a construção de tabelas trigonométricas com alunos 

do curso de licenciatura em Matemática da UFRN, na turma da disciplina Tópicos da História 

da Matemática que estava sob sua responsabilidade no segundo semestre de 2007. Nessa 

oportunidade desenvolvemos as atividades em 8 hora/aula e, ao final solicitamos que os 

alunos se manifestassem por escrito e anonimamente,14 fazendo uma avaliação das atividades 

desenvolvidas e destacando, se a abordagem utilizada nessas atividades contribuiu para sua 

formação como futuros professores de Matemática. O comentário do desenvolvimento dessas 

atividades é apresentado no Capítulo IV, item 4.2, desta tese, estando as atividades detalhadas 

no Apêndice II. 

O terceiro momento no qual pudemos colher as manifestações do professores de 

Matemática em formação, acerca dos saberes adquiridos ao construírem uma tabela 

trigonométrica segundo o modelo de Copérnico, foi quando assumimos no primeiro semestre 

letivo de 2008 na UFRN, em nome de nossa orientadora, a disciplina Didática da Matemática. 

Nessa ocasião foram desenvolvidas oito atividades, as quais muitas vezes precisaram ser re-

escritas ou ampliadas devido a necessidade de serem melhor compreendidas em seus 

comandos ou para a introdução de algum conteúdo, como aconteceu com a atividade por nós 

denominada “Medindo as cordas” em que precisamos além de re-escrever o comando, 

tratarmos de conceitos como segmento áureo, média e extrema razão, ângulo central, dentre 

outros. No item 4.2, no Capítulo IV deste estudo, fazemos o relato dessa experiência e no 

Apêndice III apresentamos com detalhes as atividades desenvolvidas. 

Recorremos assim à observação participante, que pressupõe uma relação direta 

pesquisador/ambiente e situação investigada, na qual a coleta de dados se realiza de modo 

natural por meio das anotações obtidas não só pela observação direta, mas também por 

entrevistas, consulta de materiais etc.  

 A observação participante é uma estratégia que se preocupa em especial, por 

apresentar a perspectiva dos elementos investigados através das observações objetivas do 

                                                 
14 A solicitação de que a manifestação por escrito se desse de forma anônima, foi para que os estudantes se 
sentissem mais livres de escrever sua real opinião, sem se preocuparem com a avaliação. Em vista disso, quando 
nos reportarmos a essas manifestações não poderemos indicar seus autores, diremos apenas Relatos.  
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pesquisador que deve se colocar numa posição ímpar para compreender e explicar o fato 

investigado. Esse tipo de abordagem de pesquisa “possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que representa uma série de vantagens” pois “a 

experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um 

determinado fenômeno” (Lüdke, André, 1986, p.26) 

 Por ocasião do desenvolvimento das atividades, foram feitas observações, anotações e 

registros sobre a atuação/participação dos professores em formação, aos quais foi solicitado 

que manifestassem, por escrito, suas impressões e sensações acerca da importância de tais 

conhecimentos para sua formação. 

 Com esse material e a análise com fins didáticos que realizamos da obra original, 

procuramos identificar os saberes adquiridos pelos professores em formação e analisar a 

implicação desses saberes na formação do professor, tendo por base os referenciais teóricos 

considerados no estudo e as dimensões de saberes previamente eleitas por nós como diretrizes 

para a formação do professor de Matemática. 

 Considerando a necessidade de analisar para fins didáticos a obra De Revolutionibu 

Orbium Coelestium, foco de nosso estudo, no próximo capítulo falaremos sobre Nicolau 

Copérnico: sua vida, seus estudos, o contexto de sua formação e sua obra.  

 

 

 

 
 



 

 

CAPÍTULO II 

 

NICOLAU COPÉRNICO: A VIDA E A OBRA 

 

Se o valor das artes é julgado pelo assunto de que elas tratam, esta 
arte será de longe a mais notável, a chamada astronomia para 
alguns, astrologia para outros, mas para muitos dos autores 
clássicos, a consumação da matemática. 
 
        NICOLAU COPÉRNICO 

 

2.1 – Quem foi e como viveu Nicolau Copérnico 

 

 Nicolau Copérnico nasceu em 19 de fevereiro de 1473, em Torúm, cidade da Polônia 

situada a 200 quilômetros do mar Báltico, ao qual se encontrava unida pelo rio Vístula, cujo 

porto fluvial a tornava importante pólo comercial da Europa.  

 Filho caçula de uma família de quatro irmãos, cujo pai, Nikolaj Kopernick, era um 

próspero comerciante, que tinha como principal negócio a importação de cobre da Hungria, o 

qual revendia e exportava, e que gozava de prestígio não só entre os colegas de profissão, mas 

também do rei da Polônia. A mãe, Bárbara Watzenrode, também descendia de uma rica e 

influente família de negociantes e sábios conselheiros municipais.  

 Copérnico fez seus primeiros estudos na escola paroquial em Torúm onde era 

costume, após aprender a ler e a escrever, as crianças se dedicarem ao estudo do latim – 

língua oficial da Europa cristã – e da Astronomia. A principal meta do estudo dos astros era a 

prática da Astrologia e em vista disso aprendiam a usar o quadrante, o astrolábio e outros 

métodos de observação, além dos cálculos matemáticos. (cf. Mourão, 2004) 

 Após a morte do pai, quando tinha 10 anos, Nicolau e seus irmãos foram criados pelo 

tio materno, o bispo Lucas Watzenrode. Lucas, homem influente na Polônia, foi o protetor, 

empregador e mecenas de Copérnico, com quem estabeleceu uma intensa relação que durou 

até a sua morte.   

 Ao concluir os estudos elementares, Copérnico foi para a escola da diocese de 

Wloclawck, localizada cerca de cinco quilômetros acima, pelo rio Vístula, onde obteve um 

estudo mais geral, preparando-se para ingressar no ensino superior. Assim é que em 1491, aos 

18 anos, matricula-se na Universidade de Cracóvia. 

 Na época, Cracóvia era um dos mais importantes centros de ciências, artes e comércio 

da Europa e sua universidade, uma das mais famosas do norte europeu principalmente nas 



 

 

áreas de Matemática e Astronomia, atraía eminentes professores e estudantes de todo o 

continente europeu. 

 Por sua localização na rota do comércio do Oriente com a Europa Central e Oriental, 

Cracóvia era um centro de grande atividade econômica além de um grande estado político. 

Vivia-se então, uma época de prosperidade e cultura, e de acontecimentos que foram 

decisivos para o mundo e para a humanidade, entre os quais podemos citar o descobrimento 

da América pelo genovês Cristóvão Colombo. Também neste período o ciclo das descobertas 

marítimas e geográficas chegava a seu ponto culminante, dando início a uma nova era na 

história humana. (cf. Mourão, 2004) 

 Na universidade, Copérnico, apesar de ter escolhido seguir a carreira eclesiástica, não 

se limitou ao estudo da Teologia, dedicou-se a estudar Direito, Filosofia, Medicina, 

Matemática e Astronomia. Na época a Astronomia ocupava a maior parte dos estudos das 

Matemáticas entusiasmando Copérnico à medida que a estudava, de maneira que, desde seu 

ingresso na Faculdade de Artes Liberais, desejou se dedicar com mais intensidade ao estudo 

dessa ciência dos astros.   

 No período que frequentou a universidade, de 1491 a 1496, Copérnico conheceu a 

Astronomia do ponto de vista medieval, intimamente ligada à física aristotélica, e que tendo 

um sentido prático, visava à determinação das datas religiosas e a elaboração do calendário 

eclesiástico. Essa Astronomia se confundia com a Astrologia e em seus estudos incluía o texto 

do livro “Tratado da esfera” de Johannes Sacrobosco, o mais importante da época, que trata 

de assuntos como a teoria elementar da esfera celeste, o conhecimento do nascer e ocaso das 

estrelas, a determinação das variações de comprimento dos dias e das noites ao longo do ano, 

e das diferenças climáticas. 

 Copérnico também realizou pesquisas astronômicas e astrológicas na obra 

Quadripartitum (Tratado Matemático em 4 livros), uma tratado sistemático em astrologia 

escrito por Ptolomeu, e nas traduções latinas de textos árabes, especialmente no tratado de 

Alkabitius que tem por título “Preceitos de astronomia judiciária”, e na obra Calendarium 

regiomontani, onde investigou os problemas relativos à elaboração do calendário eclesiástico.  

 Durante o período que esteve na Universidade de Cracóvia, Copérnico realizou cursos 

extracurriculares sobre obras como a “Geometria” de Euclides e a “Teoria dos planetas” de 

Gerhard Sabbionetta, e também participou de muitas observações astronômicas junto com 

seus professores. Nessas participações aprendeu a manusear o astrolábio e usar o quadrante 

para determinar as coordenadas celestes tendo como referência as posições de Vênus, da Lua 

ou de outros grupos de estrelas. (cf. Mourão, 2004) 



 

 

Esses instrumentos15 estão reproduzidos nas figuras a seguir.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte:www.elhistoriador.esdescubrimientoinstrumento 
 

Com os estudos em Cracóvia Copérnico não obteve um diploma universitário, mas 

adquiriu preciosos conhecimentos científicos, em especial sobre os astros, que foram 

fundamentais para seu futuro. 

 Após esse período em Cracóvia, atendendo ao desejo de seu tio Lucas que queria vê-lo 

estudando Direito na mais antiga universidade da Itália, em 1497 transferiu-se para a 

Universidade de Bolonha, no norte da Itália, onde permaneceu até 1500. 

 Em Bolonha o interesse de Copérnico pela ciência dos astros e a base sólida dos 

conhecimentos que já havia adquirido sobre Astronomia o tornam colaborador de Domenico 

Novara16. Ainda no ano de 1497, realiza, junto com Novara, sua primeira observação 

científica do céu: a ocultação da estrela Aldebarã pela Lua. (cf. Mourão, 2004) 

 

                                                 

15 Sobre esses instrumentos podemos dizer que o astrolábio é formado por um anel de suspensão que permite 
pendurá-lo (COLGADERO), uma peça que serve de mira (PÍNULA), um diapositivo semelhante a um círculo 
horizontal que possui uma luneta telescópica e é destinado a medir ângulos (ALIDADE) e uma roda (RUEDA); 
e que o quadrante tem a forma de um quarto de círculo (CUARTO DE CÍRCULO) e é constituído por uma 
escala graduada (REGLE GRADUADA), um fio de prumo (HILO) e por uma peça de metal de forma cônica ou 
cilíndrica que define a vertical (PLOMADA) 
16 Domenico Maria Novara (1454-1504), era astrônomo bastante conhecido na época devido a um escrito, 
publicado em 1489, onde afirmava que as latitudes das cidades mediterrâneas estavam a 1º10’ mais elevadas que 
as indicadas pela Geografia de Ptolomeu, concluindo desse modo haver uma modificação lenta e progressiva da 
direção do eixo da Terra, movimento que tinha por período 395 mil anos. 

  
Figura 1: ASTROLÁBIO 

 
Figura 2: QUADRANTE 

 



 

 

 Tendo ido para Bolonha estudar Direito, Copérnico dedica-se muito mais à 

Astronomia e ao estudo do grego, que lhe abriria caminho para compreender melhor as obras 

astronômicas que eram escritas nesse idioma. 

 O ano de 1500, proclamado pela Igreja o Ano do Jubileu para todos os cristãos, 

Copérnico passou em Roma, onde ministrou palestras sobre Matemática e Astronomia, e 

realizou diversas observações, entre as quais se destaca o eclipse parcial da Lua em seis de 

novembro, quando cinco sextos da superfície lunar ficaram obscurecidos. 

 No ano seguinte retornou à Polônia. Ainda sem diploma universitário e já como 

cônego17, cargo que seu tio havia lhe conseguido, solicitou uma bolsa de dois anos 

suplementares (embora a obtenção do diploma exigisse três anos) para concluir seus estudos 

de Medicina em Pádua, cidade italiana que desde 1406 havia sido anexada aos domínios de 

Veneza, e cuja faculdade era a mais famosa da Europa. (cf. Mourão, 2004) 

 Nicolau Copérnico se interessava muito pela Medicina, em especial pelo seu aspecto 

prático, mas não esquecia a Astronomia e o Direito que estudara em Bolonha. Também 

continuou estudando o grego, sempre com o objetivo de entender os pensadores da 

Antiguidade e conhecer a filosofia aristotélica. Foi nesses estudos que encontrou as primeiras 

ideias de que a Terra e os demais planetas giravam em torno de um fogo central, e sobre a 

rotação da Terra em torno de seu eixo, lançadas respectivamente por Filolau e pelos 

pitagóricos Ecfanto e Heráclides do Ponto.  

 Ao término da licença que lhe havia sido concedida, sem ter direito ao diploma de 

médico e não querendo voltar de mãos vazias, dirigiu-se à Universidade de Ferrara18, onde em 

maio de 1503 defendeu tese sendo proclamado doutor em Direito Canônico. 

 Concluídos seus estudos na Itália, Copérnico volta à Polônia, estabelecendo-se em 

Warmia, no nordeste do país, onde assume o cargo de médico e secretário de seu tio, o bispo 

Lucas Watzenrode, vivendo no Castelo Lidzbark, onde ficava a sede do episcopado, até a 

morte de seu tio em 1512. 

 Copérnico manteve sempre boas ligações com a corte episcopal, mesmo após o 

falecimento de seu tio. Em 1523 exerceu por alguns meses a mais honrosa função de sua 

carreira na diocese: administrador geral do Castelo Lidzbark. Em 1528 voltou a morar no 

castelo a pedido do então bispo de Warmia, Maurycy  Ferber, ocasião em que organizou a 

                                                 
17 Na época o cargo de cônego tinha muito de político: permitia fazer carreira na hierarquia da Igreja e acumular 
poder sem submeter-se às restrições plenas da ordenação. 
18 Ferrara era uma grande cidade italiana, mais populosa que Roma e capital do Principado d’Este. 



 

 

versão definitiva da reforma monetária da Prússia. Além disso, continuou exercendo a 

Medicina, sendo o médico dos bispos e de seus colaboradores. 

 Só após a morte de seu tio Lucas é que Copérnico ocupou o posto de cônego, cujas 

funções assumiu definitivamente na catedral de Frombork, em uma das dez regiões 

administrativas de Warmia, e que se limitavam a estar presente no coro durante o ofício, 

participar da missa e recitar as orações canônicas. (cf. Mourão, 2004) 

 O período de quase 10 anos que viveu no Castelo Lidzbark foi bastante frutífero para 

os estudos de Copérnico. Foi quando consolidou a teoria do heliocentrismo, exposta 

primeiramente na obra Commentariolus, e mais tarde desenvolvida em De revolutionibus 

orbium coelestium. Seus estudos científicos, que culminaram com essa obra só editada após 

sua morte, transformaram completamente o pensamento e a compreensão dos homens, sobre a 

Terra e o Universo. 

 A obra de Copérnico é revolucionária na medida em que permitiu aos seus seguidores 

uma abordagem inteiramente nova da astronomia e cosmologia, em aspectos que nem o 

próprio autor pôde prever.    

 

2.2 – Sobre o Commentariolus e a obra imortal De revolutionibus orbium coelestium 

 

 Como já dissemos em outro momento deste trabalho, antes de escrever sua obra 

principal De revolutionibus orbium coelestium, Copérnico colocou suas ideias acerca do 

Universo em um tratado que chamou De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis 

commentariolus (hoje intitulado Pequeno comentário sobre as hipóteses formuladas por 

Nicolau Copérnico). Esse tratado nunca foi publicado por Copérnico, circulou apenas sob a 

forma manuscrita durante sua vida e até o final do século XVI. No século XIX, foram 

encontradas e editadas duas cópias desse manuscrito, o que permitiu a recuperação de tão 

importante documento histórico. 

 No Commentariolus, escrito provavelmente em 1510, encontra-se a primeira descrição 

sobre o sistema heliocêntrico. Apesar de Copérnico nunca ter dito havê-lo redigido, fica 

evidente sua autoria quando, em carta que lhe envia em 1536, o cardeal de Cápua diz 

conhecer sua teoria astronômica e saber que havia escrito um Comentário sobre todas essas 

hipóteses astronômicas onde calculara e combinara em tabelas os movimentos dos planetas, e 

do qual pede que lhe envie uma cópia. (cf. Martins, 2003) 

 Outra evidência de ser Copérnico o autor do Commentariolus é existência de 

anotações, com a letra de Copérnico, em folhas de um livro que lhe pertenceu, nas quais 



 

 

aparecem cálculos que conduzem mais aos parâmetros dos planetas apresentados no 

Commentariolus, do que aos do De revolutionibus. (cf. Martins, 2003) 

 Escrito numa época em que Copérnico ainda não havia desenvolvido completamente 

suas ideias, o Commentariolus é hoje aceito como a primeira versão da teoria final, embora as 

duas obras tenham estilos completamente diferentes: enquanto o Commentariolus é 

desprovido de cálculos e demonstrações, De revolutionibus é uma obra quase totalmente 

matemática. Esse fato torna possível observar a evolução do pensamento astronômico de 

Copérnico.  

 

 
                                                                                             Fonte: upload.wikimedia.org  

Ilustração 1: Capa de uma das edições do livro De revolutionibus orbium coelestium 
 

 



 

 

 A obra principal de Copérnico, De revolutionibus orbium coelestium (A revolução das 

orbes celestes) é composta de seis livros . No Livro I, o autor descreve a estrutura geral do 

Universo e desenvolve os argumentos para provar que o Sol está fixo no centro em redor do 

qual a Terra gira como planeta. Em seguida exibe suas hipóteses: as três primeiras tratam da 

esfera, a forma mais perfeita, e por isso a forma adotada por todos os corpos celestes do 

mesmo modo que pelo Universo como um todo. Passa depois para o movimento dos corpos 

celestes, apresenta a ordem das esferas celestes no Universo e expõe resumidamente os três 

movimentos da Terra com os quais promete explicar todos os fenômenos dos corpos celestes. 

(cf. Copérnico, 1510 [2003])  

Encerra este Livro I com alguns capítulos de Trigonometria, são demonstrações 

relacionadas com linhas retas e círculos, com triângulos planos e esféricos, onde busca o que 

mais necessita em sua obra: um método pelo qual os lados possam ser deduzidos dos ângulos 

e estes daqueles. Com essas demonstrações constrói uma tabela que chama Tabela das Linhas 

Retas Subtensas num Círculo e que pode ser encontrada no anexo I desta tese. 

 Nos livros seguintes Copérnico passa a explicar com minúcias todos os fenômenos dos 

corpos celestes. Assim é que no Livro II particulariza o movimento de rotação da Terra; dá 

explicações sobre os arcos e ângulos das interseções do equador, da eclíptica19 e do 

meridiano, e sobre a declinação e ascensão reta resultantes, apresentando seu cálculo e as 

tabelas correspondentes; e descreve as constelações das estrelas fixas.  

 

   
     Fonte: cienciaviva.pt 

    Ilustração 2 : Eclíptica      
      
 

 

 

                                                 
19 Eclíptica: círculo imaginário correspondente à órbita aparente do Sol em volta de Terra; órbita que a Terra 
descreve num ano em volta do Sol.   Fonte: dicionário online de português (www.dicio.com.br) 



 

 

 

 
            Fonte: eduardopaulo.no.sapo.pt 

Ilustração 3: Representação do movimento de translação da Terra. 
 
 

 

 O Livro III trata do movimento de translação da Terra e os fenômenos causados por 

este movimento em redor do Sol, como o movimento cíclico dos equinócios20 ao longo da 

eclíptica, com os cálculos e as tabelas resultantes. Neste livro Copérnico apresenta ainda a 

tabela do movimento uniforme e simples do Sol, em dias, e a tabela das anomalias solares em 

dias e períodos de 60 anos. 

 No Livro IV o autor analisa o movimento da Lua à volta da Terra, apresenta os 

cálculos desse movimento e das distancias do Sol e da Lua até a Terra, bem como as tabelas 

construídas sobre esse movimento. Compara as grandezas do Sol, da Lua e da Terra, e fala 

sobre a grandeza e a duração de um eclipse do Sol ou da Lua. 

                                                 
20 De acordo com o dicionário online de português, Equinócio é o nome dado à época do ano em que o Sol, em 
seu movimento próprio aparente na eclíptica, corta o Equador celeste, e que corresponde à igualdade de duração 
dos dias e das noites.        (Fonte: www.dicio.com.br) 



 

 

 Copérnico reserva os livros V e VI para falar dos movimentos dos cinco planetas 

conhecidos na época: Mercúrio, Venus, Marte, Júpiter e Saturno.  

No Livro V enuncia que existem dois movimentos em longitude completamente 

diferentes: um é provocado pelo movimento da Terra, que chama de paraláctico, responsável 

pelas estações, progressões e regressões em todos os planetas; o outro é o movimento próprio 

de cada planeta. Apresenta tabelas sobre o movimento paraláctico de cada planeta, em anos e 

períodos de 60 anos, e analisa o movimento de cada um dos cinco planetas explicando que a 

aparente não uniformidade desse movimento é devida ao movimento da Terra e ao 

movimento próprio do planeta. 

O Livro VI é dedicado aos movimentos que provocam nos planetas um desvio em 

latitude. Mostra como o movimento da Terra também exerce sua influência sobre estes 

fenômenos e conclui sua obra com a apresentação de tabelas para representação do 

movimento em latitudes dos cinco planetas. 

 

2.3 – O contexto histórico e sua influência na obra de Copérnico 

 

Ao refletirmos sobre a vida e a obra de Copérnico, torna-se sobremaneira fundamental 

apreendermos acerca da realidade social, econômica e política que marcou o período histórico 

vivenciado por ele: o Renascimento21. 

O Renascimento, apesar de parecer ter surgido repentinamente como um movimento 

explosivo e revolucionário, na realidade é a continuação de modificações que se iniciaram nos 

últimos tempos medievais. 

O progresso intelectual da Idade Média teve início com os árabes e chegou à Europa 

no século IX quando Carlos Magno22 trouxe para sua corte os mais notáveis eruditos, aos 

quais deu plena liberdade em seus estudos, promovendo assim o renascer do intelecto. 

Nos séculos XII e XIII a época é de progresso quando são fixados os fundamentos da 

civilização moderna, sobretudo nas doutrinas sociais e econômicas. O Império Romano do 

Oriente (Império Bizantino) preserva a tradição da cultura helênica e o antigo direito romano 

enquanto o Império Romano do Ocidente conserva e transmite a tradição cultural latina. 

Criam-se universidades, redescobre-se Aristóteles adaptando-o a novas filosofias e 

teologias, é fundada a escolástica23, estuda-se a ciência grega e são feitos experimentos. Há 

                                                 
21Renascimento (ou Renascença): o conjunto das transformações literárias, artísticas e científicas, que se 
produziram na Europa – sobretudo na Itália – nos séculos XV e XVI. (Becker, 1978) 
22 Rei dos francos e Imperador dos romanos entre os séculos VIII e IX. 



 

 

progresso, sobretudo na Matemática, na Astronomia e na Geografia, surgem técnicas que se 

desenvolvem de maneira notável, florescem as artes e renasce a pintura.  A civilização é 

essencialmente cristã. A ciência e a instrução estão nas mãos do clero, nas igrejas e nos 

mosteiros. (cf. Becker, 1978) 

 

 
           Fonte: historiadomundo.com.br 

 Ilustração 4: Representação do Império Romano                             
 
 

Com todas as realizações e inovações técnicas introduzidas no cotidiano das 

populações, as instituições e os ideais da Idade Média foram enfraquecendo. Surge então, com 

Dante, Petrarca e Boccaccio24, o ideal renascentista de amor aos clássicos da literatura 

grecorromana: o Humanismo.  

Os humanistas foram escritores que se dedicaram, com entusiasmo, ao estudo das 

obras da Antiguidade Clássica. Buscaram manuscritos gregos e latinos e assim, encontraram 

obras esquecidas e desconhecidas. Finalmente, promoveram uma ressurreição erudita de 

grande parte do passado literário grecorromano. A paixão pelo antigo não se limitou às letras, 

                                                                                                                                                         
23 Filosofia que tenta harmonizar a razão com a fé ou fazer a filosofia servir aos interesses da teologia. (Burns, 
1963) 
24Dante Alighieri (1265-1321): escritor, poeta e político italiano, considerado o maior poeta da língua italiana; 
Francesco Petrarca (1304-1374): intelectual e poeta italiano; Giovanni Boccaccio (1313-1375): autor e poeta 
italiano  



 

 

mas também se estendeu às artes plásticas e de um modo geral à vida humana. (cf. Ellauri e 

Baridon, 1959) 

O Humanismo se difundiu graças aos ataques dos turcos ao Império Bizantino em 

1453, à invenção da imprensa nessa mesma época, e à ação dos mecenas. 

Por causa dos ataques dos turcos, muitos eruditos fugiram de Constantinopla para o 

Ocidente, onde se estabeleceram, ensinaram o idioma grego e para onde levaram textos até 

então desconhecidos. 

Com a invenção da imprensa ou seu aperfeiçoamento, já que livros impressos eram 

conhecidos na China desde o século VIII, se multiplicam o número de obras publicadas, as 

quais se tornam mais baratas e acessíveis a todos. 

Os mecenas foram pessoas que facilitaram o desenvolvimento do Humanismo com 

ajuda material ou com proteção política. Eram especialmente papas e bispos, reis e príncipes, 

banqueiros e comerciantes. 

 O estudo das obras clássicas da Antiguidade repercutiu sensivelmente na vida dos 

povos da Europa. Revolucionou o ensino com importantes transformações nos planos e 

métodos, o latim e o grego foram incorporados aos programas de estudo. A observação da 

natureza e o espírito de análise e de crítica começaram a ser praticados na investigação 

científica e na educação.  

O estudo dos clássicos também gerou reverente admiração pela Antiguidade, em cujo 

período se passou a buscar os modelos nos quais devem ajustar-se todas as atividades 

humanas, não só as artísticas e as literárias, mas também as políticas e as sociais.  

Finalmente, o Humanismo promoveu a agitação cultural que contribuiu para produzir 

o esplendoroso desenvolvimento das artes do Renascimento. 

As universidades, que eram impregnadas da melhor cultura eclesiástica do feudalismo, 

com o Renascimento passaram a produzir o humanismo colaborando assim para o despontar 

da Revolução Científica.  (cf. Chassot, 1994) 

A Renascença testemunhou, além da redescoberta da Antiguidade, a descoberta de 

novos mundos geográficos e as grandes invenções.  

Durante a Antiguidade e por toda a Idade Média, o comércio de especiarias, sedas e 

outros produtos do Oriente na Europa era feito através do Mediterrâneo, ainda que não aberto 

a todos os povos, pois era monopólio das cidades italianas de Veneza e Gênova. Com a 

tomada de Constantinopla pelos turcos, que passaram a dominar a navegação pelo 

Mediterrâneo, muitos dos portos onde tal comércio era realizado foram fechados para os 

europeus.  



 

 

A busca de um novo caminho marítimo para as Índias, que permitisse o comércio com 

o Oriente, aliado ao espírito de aventura despertado pelos relatos que o veneziano Marco Pólo 

fez de suas viagens, e ao desejo de conquistar novas terras e riquezas, além de expandir o 

cristianismo, podem ser consideradas como algumas das causas das grandes navegações. (cf. 

Burns, 1963) 

 

 
   Fonte: emersonkent.com 

Ilustração 5:  Roteiro das viagens de Marco Pólo 
 

Por outro lado, havia a curiosidade de um novo saber geográfico avivado pela leitura 

dos autores clássicos e o aperfeiçoamento técnico de invenções como a pólvora, a bússola, as 

armas de fogo e as construções navais.  

Tudo isso provocou uma série de descobertas que ampliaram as fronteiras do mundo 

conhecido pelos europeus. A situação geográfica da Península Ibérica com o grande mar à sua 

frente e o empenho de seus filhos, com esforço maior do que permitiam seus recursos e 

mesmo suas reservas de população, tornaram possível esta obra gloriosa e fecunda para a 

humanidade. 

As grandes navegações atingiram o auge no século XV.  

 

 



 

 

Sob a direção do Infante Dom Henrique, filho do rei de Portugal Dom João I, a 

chamada Escola de Sagres25 reuniu diversos saberes para colocar em prática a navegação no 

Atlântico: os conhecimentos pesqueiros dos portugueses, o saber teórico prático que os árabes 

trouxeram para a Península Ibérica e as técnicas náuticas desenvolvidas pelos venezianos e 

genoveses no Mediterrâneo. Os novos conhecimentos científicos e técnicos desenvolvidos em 

diversas áreas transformaram a Escola de Sagres em um dos primeiros centros de pesquisa da 

modernidade, onde foi possível “juntar o saber teórico de cartógrafos e astrônomos com o 

conhecimento prático trazido pelos pilotos que navegavam pelo Atlântico”. (Braga; Guerra; 

Reis, 2008, p.24) 

O empreendimento português promoveu a formação de experientes pilotos, hábeis no 

manejo da bússola e do astrolábio e conhecedores de cartas geográficas. Além disso, 

ocasionou um grande progresso dos instrumentos de observação do céu, alguns dos quais 

possibilitaram notável avanço no estudo da astronomia no século XVI. 

Muitas foram as conquistas e descobertas realizadas pelas grandes navegações 

planejadas pela Escola de Sagres, dentre as quais podemos destacar o contorno do Cabo das 

Tormentas, depois denominado Cabo da Boa Esperança, em 1488, o descobrimento da 

América, em 1492, do caminho marítimo para as Índias, em 1498 e do Brasil, em 1500. 

 

Fonte: novahistorianet.blogspot.com  
     Ilustração 6: Mapa das grandes navegações 

 

                                                 
25Escola de Sagres foi o nome dado ao trabalho que, em diversos pontos do território português, era realizado por 
geógrafos, cosmógrafos, cartógrafos, astrônomos e construtores de navios da época. Esse nome foi dado em 
homenagem ao local onde ficava, no sul de Portugal, a base naval de onde o Infante Dom Henrique comandava o 
envio de expedições rumo à conquista de terras longínquas. (cf. Burns, 1963) 



 

 

 
As grandes navegações modificaram profundamente a concepção do universo aceita 

até então, mostrando que o mundo não era como haviam suposto os escritores da Antiguidade 

e os geógrafos medievais.   

Este novo saber sobre o mundo afetou de modo considerável a história da Europa, seja 

na economia com a expansão do comércio internacional, na política ou na ciência. Com a 

descoberta de novas terras, descobriram-se também novas raças, novas fauna e flora, novas 

constelações. Tudo isso iria ter consequências nos séculos seguintes.  

O saber astronômico, por exemplo, com o aperfeiçoamento dos instrumentos de 

observação do céu e a criação de novos aparelhos de medidas, se renovou e tornou-se mais 

fecundo, preparando o caminho para a teoria heliocêntrica. 

Ao lado da curiosidade acerca de como era o mundo em que viviam, houve também o 

interesse sobre qual a relação desse mundo com o universo celeste e qual seu papel na 

dinâmica universal. Tal curiosidade científica atingiu seu auge quando Copérnico concebeu 

um sistema do Universo no qual a Terra não era o centro, mas um planeta como os outros, que 

girava ao redor do Sol com duplo movimento, de rotação e de translação. 

 

Certamente, as mais significativas mudanças ocorridas na ciência durante a 
Renascença foram as relacionadas com as idéias sobre o universo. O ponto de vista 
que finalmente prevaleceu ao findar o século XVI representou uma revolução e 
afetou não só a astronomia, mas também teve as mais profundas repercussões na 
filosofia e na religião. (Ronan, 2001, p. 64) 

 

Podemos dizer que Copérnico foi um representante da época de transição, de um 

período de conflito entre dois mundos: o medieval e o moderno. Frequentou universidades 

medievais, mas certamente já contaminadas por ideias renascentistas, pois parecia estar 

impregnado de certo culto ao Sol como divindade, o que era comum durante a Renascença. 

Isso pode ser observado quando, ao apresentar seu sistema, Copérnico disse:  

 

No meio de todos encontra-se o Sol. Ora quem haveria de colocar neste templo, belo 
entre os mais belos, um tal luzeiro em qualquer outro lugar melhor do que aquele 
donde ele pode alumiar todas as coisas ao mesmo tempo? Na verdade, não sem 
razão, foi ele chamado o farol do mundo por uns e por outros a sua mente, chegando 
alguns a chamar-lhe o seu Governador. [Hermes] Trimegisto apelidou-o de Deus 
visível e Sófocles em Electra, o vigia universal. Realmente o Sol está como que 
sentado num trono real, governando a sua família de astros, que giram à volta dele. 
(Copérnico, 1566 [1996], p. 52-53)  

 

 



 

 

2.4 – As concepções do cosmo: de Ptolomeu a Copérnico  

 

 Os fenômenos celestes sempre foram alvo da observação dos homens. A regularidade 

com que aconteciam e se repetiam, por exemplo, as fases da Lua, o nascimento do Sol, e a 

cada noite o deslocamento das estrelas e o surgimento das constelações, suscitaram muitos 

estudos sobre o tema.    

 A rotação diária de cada astro (Sol, Lua e estrela) é dos fenômenos o mais diretamente 

observável. Vemos o Sol nascer e se pôr a cada dia, a Lua surgir a cada noite e as suas fases 

se sucederem ao longo de quatro semanas, e se observarmos atentamente o céu toda noite no 

mesmo horário, vemos que as mesmas estrelas surgem quase na mesma posição, como se 

estivessem fixas no firmamento, podendo ainda ser vista uma nova estrela, enquanto alguma 

das antigas desaparece da nossa visão. 

 Entre as estrelas que parecem fixas existem algumas que passeiam no meio delas, são 

os planetas, que semelhantes a pequenos focos luminosos que variavam de intensidade e se 

deslocavam num constante ziguezague, geraram dúvidas e confundiram os astrônomos. Os 

planetas não percorrem sempre um caminho direto, andam errantes, às vezes para o Norte 

outras vezes para o Sul, em certas ocasiões estão mais perto da Terra, no perigeu26, e em 

outras mais distantes, no apogeu27, conforme pode ser observado na ilustração 7, que 

apresentamos a seguir.  

 

 

                                                 
26 Ponto da órbita de um astro em torno da Terra, no qual esse astro se encontra mais próximo do centro de nosso 
planeta. (cf. o dicionário eletrônico Aurélio) 
27 Posição de um astro em sua órbita quando, em sua revolução em torno da Terra, se encontra mais afastado 
dela. (cf. o dicionário eletrônico Aurélio) 



 

 

 
                 Fonte: astro.if.ufrgs.br  

           Ilustração 7 - O movimento retrógrado dos planetas: em seu lento movimento 
em relação à esfera das estrelas fixas,  os planetas, em certos pontos, 

invertem o sentido de seu movimento normal. 
 
 

Talvez por causa desse movimento retrógrado, os planetas foram chamados astros 

errantes ou estrelas errantes. Mas como explicar esse movimento?  

Para Ptolomeu28 a explicação estava em ter a Terra imóvel e os planetas girando em 

torno dela em movimentos circulares com velocidade constante. Com esse pensamento 

construiu um sistema sustentado pela física de Aristóteles29 sobre a imobilidade da Terra e 

pelas ideias de Platão30 de que, os movimentos celestes deveriam ser circulares por ser o 

círculo a figura geométrica considerada perfeita. (cf. Braga; Guerra; Reis, 2003)  

 A física de Aristóteles afirmava que todos os corpos pesados caíam verticalmente para 

o centro do Universo, ocupado pela Terra, e como a Terra é redonda todas as verticais se 

cruzavam no seu centro. Se a Terra não estivesse no centro do Universo, todas as suas partes, 

que são pesadas, se aproximariam desse centro, o que faria com que a Terra voltasse para o 

centro do Universo. E afirmava ainda ser possível perceber enorme constância nos corpos 

celestes e seus movimentos.  

 Aristóteles argumentava também que se a Terra girasse as coisas se comportariam de 

maneira diferente. Por exemplo, ao se lançar um objeto verticalmente para cima, ele não cairia 

                                                 
28Astrônomo, matemático e geógrafo, de origem grega, que viveu em Alexandria durante o século II. 
29 Um grande filósofo da Antiguidade clássica que viveu no século IV a.C., cujas ideias foram o ponto de partida 
para o conhecimento medieval e renascentista. 
30 Importante filósofo grego da Antiguidade, mestre de Aristóteles, e que viveu provavelmente entre 427 e 347 a. 
C. 



 

 

no mesmo lugar de onde foi atirado, pois enquanto estivesse no ar haveria a rotação da Terra e 

o objeto cairia em um ponto diferente daquele de onde havia sido lançado. 

Os argumentos de Aristóteles, foram reforçados por Ptolomeu com os seguintes 

questionamentos: se a Terra girasse, não deveriam todos os corpos em sua superfície ser 

jogados para longe, por causa da rápida rotação? E não se veria os pássaros e as nuvens nos 

céus passarem à grande velocidade, como os astros? Não seria mais difícil atirar algo para 

leste do que para oeste? 

Com base nesse raciocínio e nas observações realizadas, Ptolomeu construiu um 

sistema do qual saíram tabelas de dados numéricos que permitiam prever as posições do Sol, 

da Lua e dos planetas então conhecidos. Este sistema Ptolomeu explica com detalhes em sua 

obra Almagesto, onde se destacam um rigoroso tratamento matemático com uso da 

trigonometria esférica, uma grande intuição para divisar arranjos geométricos simples que 

descrevam os fenômenos, e o uso desses arranjos para realizar previsões astronômicas. 

No Almagesto, Ptolomeu propõe para o Universo, o modelo geocêntrico, ou melhor, 

geostático, com a Terra imóvel no centro do Universo, depois vem a Lua que gira ao redor da 

Terra em um mês; depois Mercúrio, Vênus e o Sol, com todos os três completando suas 

revoluções ao redor da Terra em um ano; depois Marte, em dois anos; a seguir Júpiter, em 

doze e Saturno, em 30 anos; fechando o conjunto do sistema, vêm as estrelas fixas, que fazem 

suas revoluções ao redor da Terra em um dia. 

   Ptolomeu tenta ajustar seu sistema ao movimento retrógrado dos planetas, ao aumento 

de seu brilho durante o movimento e à trajetória anular não uniforme do Sol: os planetas 

girariam em órbitas circulares e em velocidade constante, não diretamente ao redor da Terra, 

mas sobre uma circunferência de pequeno raio (epiciclo), cujo centro giraria ao redor da Terra 

sobre outra circunferência (deferente), conforme representação na ilustração 8 apresentada a 

seguir. A composição desses dois movimentos reproduziria o movimento retrógrado dos 

planetas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ptolomeu, no entanto não conseguiu, com seu sistema, reproduzir completamente o 

movimento retrógrado que todos os planetas descrevem, pois esse movimento não era regular, 

não tinha a mesma medida angular nem a mesma duração. (cf. Braga; Guerra; Reis, 2003) 

   

Para Copérnico, o trabalho de Ptolomeu era uma concepção deselegante, 
complicada demais, pois era carregada de artifícios para explicar o movimento dos 
planetas. Quando a trajetória de um planeta não coincidia com a teoria, 
acrescentava-se outro círculo, e, se necessário fosse, outro e outro. (Contador, 2006, 
p. 81)   

   

 Copérnico concorda que os movimentos dos planetas são circulares, mas lembra que 

nem todos giram com a mesma velocidade angular, pois se isso acontecesse retornariam 

juntos à mesma posição e o céu teria sempre a mesma aparência. A cada noite os planetas se 

desviam um pouco em direção às estrelas que estão mais próximas e a trajetória que cada um 

deles descreve, apesar de ser quase um círculo máximo, não é circular. A observação, dia após 

dia, durante vários anos, da trajetória de um planeta, permite notar sua irregularidade: ele se 

afasta algumas vezes para o Norte, outras vezes para o Sul, em algumas ocasiões caminha 

mais lentamente em direção às estrelas fixas, em outras mais rapidamente, às vezes pára e 

volta a se deslocar mudando o sentido do movimento.  

              

 
Ilustração 8 - Sistema Ptolomaico: um sistema onde os 
planetas giram, não diretamente ao redor da Terra, 
mas sobre um epiciclo cujo centro gira sobre o 
deferente e ao redor da Terra. 

 



 

 

Convém, não obstante, reconhecer que os seus movimentos [dos planetas] são 
circulares ou compostos de muitos círculos, porque esta irregularidade ocorre de 
harmonia com uma lei definida e retornos fixos às suas posições originais, o que 
não poderia acontecer se não fossem circulares. (Copernico, 1566 [1996], p. 26)            

 
 
 Então como explicar que esses movimentos dos planetas, mesmo regulares, nos 

pareçam como irregulares?  

 Para Copérnico as maiores irregularidades dos movimentos dos planetas são apenas 

aparentes, pois sendo observado de uma Terra móvel, um planeta que se movimente de 

maneira regular é visto como se seu movimento apresentasse alguma anormalidade.  

 Assim sendo explica que esse movimento retrógrado dos planetas acontece por causa 

do ângulo da direção que os planetas tomam ao se movimentarem em relação às estrelas fixas, 

fato que só se torna possível se o Sol estiver no centro, e a Terra, juntamente com os outros 

planetas, se mover em torno dele. Esses movimentos da Terra e dos planetas justificam os 

pontos de parada e retrogração dos planetas, e a diferença de comportamento apresentada por 

Mercúrio e Vênus em relação à Marte, Júpiter e Saturno, é ocasionada pela posição que 

ocupam no Universo. Mercúrio e Vênus estão posicionados entre o Sol e a Terra, por isso 

mesmo são chamados planetas interiores, enquanto os outros, chamados planetas superiores, 

estão acima da Terra. A descrição do movimento aparente dos planetas e a diferença de 

comportamento entre os planetas interiores e superiores podem ser observados nas ilustrações 

9, 10 e 11 apresentadas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: achetudoeregiao.com.br 

Ilustração 9 - Representação do movimento de um planeta interior, 
como Mercúrio e Vênus. 



 

 

 

 

 
        Fonte: kmr.nada.kth.se 
 

                Ilustração 11 - Descrição do movimento dos planetas  
  interiores e superiores na esfera das estrelas fixas: a  

     mobilidade da Terra e o próprio movimento do planeta 
     alteram seu ângulo de direção provocando a visão de um 

                 movimento irregular do planeta, ás vezes indo adiante,  
    outras imobilizado e, ocasionalmente retrocedendo.          

      Fonte: astro.if.ufrgs.br 
Ilustração 10 - Representação do movimento de um planeta 
superior, como Marte, Júpiter e Saturno. 
 



 

 

 A ideia de mobilidade da Terra surgiu ainda na Antiguidade, na escola pitagórica. 

Filolau (V a.C.) imaginou no centro do Universo um fogo (que não vemos e que não é o Sol) 

em torno do qual, em vinte e quatro horas, giravam a Terra, o Sol e todos os planetas. Essa 

hipótese de Filolau, apesar de estranha e de serem desconhecidas as razões que o levaram a 

ela, descerrou um novo panorama: separou dois fenômenos vistos até então como um só, a 

sucessão do dia e da noite e os movimentos anormais dos planetas, além de pôr de lado a 

tradição do geocentrismo. (cf. Mourão, 2003) 

 No século IV a.C., Heráclides do Ponto (c. 388 – c. 315 a.C.) sugeriu a rotação da 

Terra em torno de seu eixo para explicar o movimento que, da Terra, um observador 

pressupõe ser das estrelas fixas. Esse aparente movimento das estrelas fixas, do Sol ou da 

Lua, não se constituíam na realidade um problema para os astrônomos da época. A 

dificuldade estava em explicar o movimento irregular do deslocamento dos planetas.  

 Para resolver esse desafio, Heráclides propôs colocar a Terra no centro do Universo e 

Vênus e Mercúrio girando em torno do Sol, uma vez que estão sempre próximos dele.  

 Foi no século III a.C. que surgiu a primeira ideia de heliocentrismo, quando o grego 

Aristarco de Samus (310 a.C. – 230 a.C.) afirmou que o movimento de todos os corpos 

celestes podia ser facilmente explicado ao se admitir o fato de que todos os planetas, inclusive 

a Terra, giram em torno do Sol. Chegou a essa conclusão ao observar, durante um eclipse 

lunar, o tamanho da sombra projetada da Terra sobre a superfície da Lua. Então estimou ser o 

diâmetro da Lua um terço do diâmetro da Terra e, utilizando a Trigonometria elementar da 

época, tentou determinar o tamanho da Lua e do Sol considerando que os três: Lua, Sol e 

Terra, representam vértices de um triângulo retângulo.   

 

    
               Fonte: br.geocities.com sala de física 
 

     Figura 3 – Representação de como Aristarco  
                          determinou o tamanho da Lua e do Sol. 
              
  
 



 

 

 Verificou então que o diâmetro do Sol é muito maior que o da Terra e assim concluiu 

que é o Sol que deve estar no centro do Universo e não a Terra, e que todos os planetas, 

incluindo entre eles a Terra, giram em torno do Sol.  

 Aristarco foi o primeiro astrônomo a tentar determinar as dimensões dos corpos 

celestes usando o racionalismo científico, e apesar da falta de instrumentos na época que 

permitissem a precisão nas medidas, sua matemática estava certa. No entanto, sem provas 

para convencer os estudiosos de seu tempo, as idéias de Aristarco foram esquecidas e a teoria 

do heliocentrismo só volta a ser apresentada com Nicolau Copérnico, mais de quinze séculos 

depois.  

 

2.5 – A harmonização do Universo 
 

 Os estudos realizados por Copérnico o levaram a pensar na mobilidade da Terra para 

explicar o comportamento e o movimento dos planetas, aquilo que tinha se constituído o 

grande problema dos astrônomos. 

 Apesar de estabelecer em sua obra princípios opostos aos que eram aceitos na época, 

Copérnico mantém, no entanto, algumas ideias tradicionais, como é o caso do movimento 

circular, que entende ser o mais conveniente aos corpos celestes, já ensinado pela Filosofia 

tradicional, pois permite encontrar um modelo matemático para explicar os movimentos 

observados nesses corpos, e que foi o objetivo de todos os astrônomos desde Ptolomeu. 

 Para explicar os movimentos dos corpos celestes de maneira mais racional e simples, 

Copérnico imagina um novo sistema fundamentado por sete axiomas que apresenta no 

Commentariolus e que são: 

 (1) os corpos celestes não se movem todos em torno de um mesmo centro;  

 (2) a Terra não é o centro do Universo, mas apenas o centro da órbita lunar;  

 (3) todos os corpos celestes giram em torno do Sol, consequentemente o Sol é o centro 

do Universo;  

 (4) comparada à distância das estrelas fixas, a distância entre a Terra e o Sol é 

infinitamente menor; 

 (5) o movimento aparente do firmamento é devido à rotação diária da Terra em torno 

de seu eixo;  

 (6) o aparente movimento anual do Sol deve-se ao movimento da Terra e dos planetas 

em redor dele; 



 

 

(7) os movimentos retrógrados dos planetas devem-se ao movimento da Terra e dos planetas 

em torno do Sol.  

 No “De Revolutionibus ...” Copérnico tentou corrigir os erros das tabelas e teorias de 

seus antecessores, com cálculos matemáticos fáceis e exatos das posições dos planetas. Mas 

apesar de não ter conseguido se afastar completamente das antigas teorias e resolver o 

problema dos planetas, que era o objetivo maior da obra, conseguiu, com sua teoria, abrir 

caminho para uma nova mentalidade que acabou por destruir a concepção da Terra imóvel no 

centro do Universo. 

 Dentre os argumentos apresentados por Copérnico para explicar os movimentos de 

translação anual e rotação diária da Terra (reproduzidos na ilustração 12) está o fato do Sol, 

como astro luminoso, espalhar luz igualmente por todo o universo, devendo portanto estar 

necessariamente no centro desse universo.  

 
Fonte: www.astrosoft.mocho.pt 

Ilustração 12 - Reprodução dos movimentos da Terra: rotação diária sobre si mesma e revolução                         
anual em redor do Sol. 
 
 
 Quanto ao movimento de rotação da Terra, Copérnico coloca sua razão de ser na 

forma esférica que torna a rotação um movimento natural, cujo efeito é diferente daqueles 

movimentos que são provocados pela violência e acrescenta 

 

Na verdade, entre objetos que se movem igualmente na mesma direção, não se nota 
qualquer movimento, isto é, entre a coisa observada e o observador. Ora a Terra é o 
lugar donde aquela rotação celeste é observada e se apresenta à nossa vista. 



 

 

Portanto, se algum movimento for atribuído à Terra, o mesmo movimento 
aparecerá em tudo o que é exterior à Terra, mas na direção oposta. (Copérnico, 
1566 [1996], p. 29) 

 

Essa forma de reconhecer a rotação da Terra se contrapõe à concepção de que os 

objetos colocados na sua superfície seriam projetados para cima, como diziam os defensores 

do sistema de Ptolomeu. 

Dentre as maiores diferenças entre o modelo copernicano e o modelo de Ptolomeu, 

estão as variações de distância entre a Lua e a Terra. Ptolomeu as considerava significativas, 

de quase cem por cento, o que Copérnico contesta e prova serem sempre pequenas já que, 

aparentemente, em um mês o tamanho da Lua não varia tanto. 

Também em relação às diferenças planetárias os dois sistemas divergem. Enquanto 

nas observações antigas eram considerados apenas os deslocamentos angulares dos planetas, 

Copérnico compara os tamanhos das órbitas planetárias, para isso faz uso dos parâmetros 

obtidos por Ptolomeu, reinterpreta-os com pequenas alterações, e encontra os raios das órbitas 

dos planetas.  

Com base nesses cálculos e nos axiomas anteriormente descritos, Copérnico apresenta 

um novo sistema, conforme mostramos a seguir na ilustração 13, no qual as esferas celestes se 

encaixam da seguinte maneira: no alto, a esfera das estrelas fixas, a primeira e a mais alta, que 

é imóvel e contém todas as coisas; a seguir vem o primeiro planeta, Saturno, que percorre sua 

órbita em 30 anos. Depois vêm Júpiter, que completa sua revolução em 12 anos, e Marte, que 

realiza seu percurso em dois anos. Depois a Terra com sua revolução anual, junto com a Lua 

que gira em torno do centro da Terra. A seguir está Vênus que realiza sua revolução em 9 

meses; e finalmente Mercúrio percorrendo sua órbita em 80 dias. No centro está o Sol, ao 

redor de quem giram todos os planetas. Transfere assim para o Sol, as características que 

durante mais de 12 séculos haviam sido atribuídas à Terra.  



 

 

 
                Fonte: zebu.uoregon.edu  
          
          Ilustração 13 –  O Sistema de Copérnico: com o Sol no centro e todos os 
          planetas girando em torno dele, bem próximos Mercúrio e Venus, depois 
          a Terra, com a Lua girando em torno dela, em seguida, em ordem crescente 
          de afastamento em relação ao Sol, estão Marte, Júpiter e Saturno. 

   
           
 Com esse sistema Copérnico assegura estar garantida a união harmoniosa do 

movimento e a da grandeza das esferas, além de ser verificada uma maravilhosa simetria do 

Universo. 

 O sistema de Copérnico, uma verdadeira reforma da astronomia planetária, se 

diferencia do sistema de Ptolomeu principalmente por trazer uma explicação mais racional 

dos movimentos planetários aparentes e que conduz à hipótese da mobilidade da Terra. 

 Em sua obra Copérnico não apenas defende um novo sistema do Universo centrado 

em torno do Sol, elabora deduções geométricas e tábuas para a previsão das posições do Sol, 

da Lua e dos planetas. A apresentação de noções de Trigonometria e a construção das tabelas 

que julga necessárias para o entendimento da teoria, representam, para a Matemática, um 

verdadeiro Tratado de Trigonometria. A descrição matemática dos céus feita por Copérnico, 

passou a ser referencial para o cálculo de novas tabelas astronômicas.   

 Por ser um tratado de Astronomia, o termo “revolução” utilizado no título tem o 

significado de “rotação em torno de um eixo imóvel” diferente do uso de hoje quando tem o 



 

 

sentido de “rebelião”. No entanto, De Revolutionibus Orbium Coelestium ou A Revolução das 

Orbes Celestes, gerou consequências revolucionárias que mudaram o paradigma dominante. 

Dentre essas consequências podemos citar: o cálculo preciso e fácil da posição dos planetas, a 

classificação do Sol como uma estrela e a expansão infinita do Universo. Foi uma revolução 

de ideias, uma transformação do conceito que o homem tinha do Universo e da sua própria 

relação com ele.  

Mourão (2003) comenta que, com seu espírito conservador, Copérnico não elaborou 

uma obra revolucionária, no entanto, são indiscutíveis os resultados gerados para a Ciência e 

para a humanidade, a partir da obra de Copérnico.  

 

Na sua totalidade, De Revolutionibus parece mais uma obra associada, ou melhor, 
elaborada com base nas ideias dos astrônomos antigos e medievais do que ligada às 
gerações que a sucederiam. Mas foi baseando-se em suas ideias que Kepler – o 
grande revolucionário – e Galileu conseguiram tornar visíveis muitas da ideias que 
Copérnico não conseguiu antever em sua obra. (Mourão, 2003, p. 222) 

 

 De fato muitas das ideias que Copérnico não conseguiu prenunciar em sua obra, 

foram, quase meio século depois de sua morte, tornadas visíveis por Kepler e Galileu. Como é 

o caso da explicação para o movimento dos planetas, que só aconteceu de fato quando Kepler 

enunciou suas leis, as quais estão representadas na ilustração 14. A primeira lei trata da 

trajetória dos planetas serem elípticas com o Sol estando em um dos focos dessa elipse, 

enquanto a segunda lei diz que a linha reta que une o centro do Sol e o centro do planeta cobre 

áreas iguais da elipse em intervalos de tempos iguais, dessa forma quanto mais distante o 

planeta está do Sol, mais devagar ele se move. 

  

 
                     Fonte:educar.sc.usp,br 

 
Ilustração 14 - Representação da 1ª e da 2ª lei de Kepler, 

                              que explicam, respectivamente, a trajetória elíptica dos 
planetas e o tempo de giro de cada planeta em torno do Sol. 

     
 



 

 

Copérnico tinha consciência de que suas ideias iam de encontro aos princípios 

estabelecidos e validados até então pela Filosofia e pela Religião. Assim é que, apesar – e 

quiçá por isso – do grande prestígio que gozava no seio da Igreja, tomou algumas precauções 

antes de publicá-las. 

 Isso fica evidente quando, por volta de 1510, divulga anonimamente um manuscrito, 

que mais tarde foi intitulado De Hypothesibus Motuum Coelestium a se Constitutis 

Commentariolus, onde expõe as primeiras conclusões de seus estudos sem a apresentação dos 

cálculos utilizados. Parecia querer observar os efeitos que sua teoria provocava sem, no 

entanto, expor o seu nome.  

 Outra atitude que evidencia a preocupação de Copérnico com o impacto que sua teoria 

provocaria, é o prefácio dedicado a Sua Santidade o Papa Paulo III em sua obra máxima De 

Revolutionibus Orbium Coelestium, quando se justifica, defende e desculpa, citando sábios da 

Antiguidade que também tiveram a mesma opinião que ele em relação ao movimento da Terra 

em redor do Sol. 

 Nesse prefácio, confessa só ter permitido a publicação de seus estudos, devido à 

insistência de amigos como o cardeal de Cápua e o bispo de Forsombrone, reconhecidamente 

peritos em Astronomia. Confessa também haver se dedicado a tais estudos, por verificar que 

os matemáticos discordavam entre si quanto à maneira de explicar os movimentos das esferas 

celestes e até sobre a duração do ano, e que nem todos utilizavam os mesmos princípios na 

demonstração dos movimentos dessas esferas e dos planetas: enquanto uns usavam apenas 

círculos concêntricos31, outros imaginavam círculos excêntricos32, sem apresentarem, em 

nenhum dos casos, uma explicação convincente dos fenômenos observados. 

 As precauções tomadas por Copérnico revelam o quanto temia os efeitos 

desagradáveis que a edição de sua obra podia causar. A contestação da obra realmente 

aconteceu, não logo após a publicação, mas muitos anos depois da morte do autor, quando foi 

incluída na lista das obras proibidas pela Cúria de Roma, por serem contrárias ou perigosas à 

Religião. 

 No capítulo seguinte trataremos das tabelas trigonométricas, com um pequeno relato 

do surgimento dessas tabelas e a apresentação do processo de construção utilizado por 

Copérnico em sua obra. 

 

 

                                                 
31 Círculos que possuem o mesmo centro. 
32 Círculos que não possuem o mesmo centro. 



 

 

CAPÍTULO III   

 

AS TABELAS TRIGONOMÉTRICAS 

 

Indiscutivelmente, o vértice das artes liberais e mais digno de um 
homem livre é apoiado por quase todos os ramos da matemática: 
aritmética, geometria, óptica, estudo da agrimensura, mecânica e 
quaisquer outras têm contribuído para isso. 
 
    NICOLAU COPÉRNICO 

 

Na busca de atingir o objetivo geral de nossa pesquisa: analisar as implicações que o 

conhecimento da obra de Nicolau Copérnico, De revolutionibus orbium coelestium, pode 

trazer para a formação do professor de Matemática, e com isso responder ao questionamento 

que inicialmente fizemos se o conhecimento de uma obra tão importante para a ciência, que 

contempla a construção de tabelas trigonométricas, promove a formação de um professor de 

Matemática com uma visão mais ampla de conhecimento, julgamos necessário, após discorrer 

sobre a vida e a obra de Copérnico, como fizemos no capítulo anterior, expressar porque, em 

nosso entendimento, é importante para o professor saber como foram construídas as tabelas 

trigonométricas. 

Ao vivenciar a construção de tabelas trigonométricas entendemos que o professor em 

formação tem oportunidade de ampliar seu conhecimento tanto de matemática como de outros 

assuntos, os quais proporcionam, a esse professor, o desenvolvimento de uma cultura geral 

necessária não só para o exercício da profissão como também para o viver em sociedade. Essa 

ampliação de conhecimento permite que os conceitos e procedimentos utilizados na 

construção de tabelas trigonométricas, sejam entendidos de maneira significativa, de modo a 

serem relacionados dentro e fora da matemática, e dessa forma ajudar o professor na 

transposição que precisa fazer para seus alunos aprenderem referido conteúdo. Ao mesmo 

tempo, é importante que o professor conheça de que forma esses conhecimentos foram 

construídos para que possa, em sua prática educativa, responder as indagações de seus alunos 

e ao mesmo tempo entender as dúvidas e alternativas concepções apresentadas pelos alunos, 

no tratamento de um conceito trigonométrico.  

Miguel e Miorim (2004) defendem que em todo processo de ensino e aprendizagem 

que visa à compreensão e à significação, está subjacente o levantamento de porquês, as razões 

que levam à aceitação, por parte do estudante, de certos fatos, raciocínios e procedimentos. 

Muitas vezes são razões de natureza histórica, cultural, casual, convencional que estão na base 



 

 

dessa aceitação, como é o caso das respostas que poderíamos dar a questões do tipo: por que 

uma circunferência “possui” 360º?, citada por Jones (1969), quando nos fala das três 

categorias da por quês: lógicos, pedagógicos e cronológicos. 

Entendemos também, que por contemplar conteúdos de geometria plana e cálculo 

aritmético, tratar de construções geométricas e do consequente manuseio de material de 

desenho, a construção de tabelas trigonométricas possibilita o desenvolvimento de 

capacidades e/ou habilidades tais que envolvem uma diversidade de conteúdos, os quais 

foram classificados por Coll (1986, apud Zabala, 1998) em conceituais, procedimentais e 

atitudinais, e que correspondem às perguntas o que se deve saber?, o que se deve saber fazer?, 

e como se deve ser?; ao mesmo tempo que dá oportunidade ao professor em formação de, a 

partir dessa experiência, estabelecer relações entre conceitos e procedimentos, buscar 

aplicações do aprendido e refletir sobre como ensinar.   

Neste capítulo fazemos um breve histórico do surgimento das tabelas trigonométricas, 

mostramos, passo a passo, a construção da tabela construída por Copérnico apresentando 

nossa análise reflexiva com objetivo de ensino, tanto na construção da tabela como no 

destaque dos elementos utilizados para essa construção.  . 

  

 3.1 - O surgimento das tabelas trigonométricas  

 

Um marco da história da Trigonometria se deu no século II a.C., quando o grego 

Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.), construiu a primeira tabela trigonométrica, onde relaciona 

cada arco da circunferência à sua respectiva corda.  

A corda, com base na qual Hiparco construiu sua tabela, está representada na Figura 4 

e pode ser assim definida: sendo AB o arco, temos crd AB = AB      

 
                                Fonte: a autora 

 
 
 Figura 4: Representação da corda de                       
                    um arco 



 

 

A Hiparco também se atribui a divisão do círculo em 360°, divisão esta que pode ter 

sido influenciada pela astronomia babilônica. 

Menelau de Alexandria (c. de 100 a.C.), que também se dedicou à Trigonometria em 

seus estudos astronômicos, escreveu um tratado sobre cordas chamado “Cordas num círculo”. 

Tanto Menelau como Hiparco já teriam conhecimento da relação fundamental33 da 

Trigonometria, só que em termos de corda e não em função do ângulo. 

Com o desaparecimento da maioria dos trabalhos de Hiparco, são os escritos de 

Menelau e Ptolomeu (90-168) que marcam a história da Trigonometria tanto plana como 

esférica. 

Cláudio Ptolomeu, astrônomo, geógrafo e matemático, nascido num Egito sob 

dominação romana e que viveu e trabalhou em Alexandria, com base nos estudos de Hiparco, 

escreveu a mais importante obra de Trigonometria da Antiguidade, o Almagesto. Esta obra, 

composta de 13 volumes, trata do cálculo da posição dos planetas sendo completamente 

lógica a ordem de tratamento dos tópicos: começa com a matemática básica que usará, e 

instrui como calcular a medida da corda, aplicando-a a uma série de demonstrações; lança 

mão da geometria elementar, do sistema de numeração de base 60 e constrói uma tabela de 

cordas mais completa que a de Hiparco, a qual se tornou um modelo para a Astronomia e que 

foi assim considerada até o século XVI.  

Com a queda do Império Romano, houve uma reviravolta em toda estrutura social, 

política, cultural e econômica da Europa. Foi então na Índia que a Trigonometria teve seu 

impulso seguinte, com uma série de textos sobre sistemas de Astronomia, a introdução de 

novas “funções” trigonométricas e o aperfeiçoamento dos métodos de tabulação. Na Índia a 

Trigonometria tinha suas funções definidas como comprimento de um segmento e não como 

uma relação entre dois comprimentos como hoje. Os indianos usavam frequentemente o 

comprimento da meia corda do ângulo central, que mais tarde veio a ser chamado seno 

indiano. Utilizando o seno de um arco e seus múltiplos inteiros e fracionários foram 

construídas tabelas de seno de arcos entre 0° e 90°, as quais eram utilizadas para cálculos em 

astronomia, como por exemplo, a posição exata dos planetas. (cf. Morey, 2001) 

A função corda utilizada até então, pode ser relacionada com a atual função seno da 

seguinte forma: sendo o comprimento de AB a corda do arco (ângulo central) α = AÔB, 

traçamos o diâmetro CD e temos AM, que hoje chamamos sen
2

α
 desde que o raio OA = r 

seja unitário. (conforme Figura 5) 
                                                 
33 sen2x + cos2x = 1 
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Após os hindus, as contribuições à Trigonometria vieram dos árabes que com 

influência helenística, babilônica e indiana deram um tratamento sistemático ao tema em 

questão. Aos árabes se atribui a introdução das seis funções básicas da trigonometria: seno e 

cosseno, tangente e cotangente, secante e cossecante; ao definir a função seno em termos de 

um círculo de raio unitário, os árabes deram às funções utilizadas pelos indianos na 

astronomia, uma forma mais próxima da atual, além disso, deram origem às funções tangente 

e cotangente, foram responsáveis pelo estabelecimento de várias relações trigonométricas e, 

compreenderam que os cálculos trigonométricos, aplicados à astronomia ou à geometria, 

precisavam de tabelas mais precisas que as existentes na época. Então começaram a construir 

tabelas: primeiro Al-Hasib (c. 850) com uma tabela de senos e tangentes com intervalos de 1°, 

e a partir daí tentando reduzir os intervalos, foram construídas outras tabelas, nas quais 

utilizavam procedimentos de interpolação para encontrar o seno de 1°, da mesma maneira que 

havia utilizado Ptolomeu em seu Almagesto. Foi o árabe Al-Kashi quem calculou o seno de 1° 

utilizando um procedimento diferente do empregado até então, para tanto se baseou em 

informações que estavam nas mãos dos matemáticos árabes há pelo menos três séculos, e que 

consideravam: dado um ângulo α, sen3α = 3.senα – 4.sen3α  e  sen3° = 0,013083989. (cf. 

Morey, 2003) 

No século XV, após a queda de Constantinopla ante os turcos, teve início o 

Renascimento Europeu, quando importantes passos foram dados para o desenvolvimento da 

Matemática e paralelamente da Trigonometria, entre eles o desenvolvimento das funções. 

  Fonte:autora 
 
Figura 5 – Representação da        
      relação corda-seno 



 

 

Neste século a obra de Ptolomeu foi retomada pelo austríaco Peurbach (1423-1461), que 

iniciou uma tradução latina, a partir do grego, do Almagesto. Com sua morte, seu discípulo 

Johann Muller (Regiomontanus) tomou a si a tarefa de concluir a tradução.  

Regiomontanus (1436-1476), um dos mais importantes matemáticos do século XV, 

escreveu De triangulis omnimodis, onde calcula novas tabelas trigonométrica incluindo nelas 

o uso das tangentes. Regiomontanus é responsável pela introdução do estudo das tangentes na 

Europa. 

Em 1520, Copérnico completou alguns trabalhos de Regiomontanus os quais foram 

incluídos em seu De Lateribus et Angulis Trianguloum. Como em sua teoria do Universo, 

necessitasse de alguns desenvolvimentos em trigonometria, ele próprio se incumbiu de 

implementá-los num trabalho sobre a matéria. Entre esses desenvolvimentos encontramos, em 

sua obra De revolutionibus orbium coelestium (As revoluções das Orbes Celestes), uma tabela 

de senos, que passou a ser um modelo para a astronomia e tomou o lugar da tabela de 

Ptolomeu. 

Claudio Ptolomeu e Nicolau Copérnico foram os autores das obras mais importantes 

relacionadas à construção das tabelas trigonométricas, respectivamente, o Almagesto e De 

revolutionibus orbium coelestium.  

Entretanto, como já nos expressamos no capítulo I, a facilidade de encontrar a obra 

original de Copérnico traduzida, a importância de sua obra para a história da ciência e 

também o fato de Copérnico adotar, em seus procedimentos de construção da tabela, círculos 

com 100.000 unidades de raio que tornam os valores encontrados mais fáceis de comparar 

com aqueles que utilizamos na atualidade, nos fez decidir por tal obra para desenvolver nossa 

pesquisa.  

 

3.2 – A construção da tabela por Copérnico 

 

Nicolau Copérnico (1473-1543), astrônomo polonês, em “De revolutionibus orbium 

coelestium”, sua teoria sobre o Universo, apresenta desenvolvimentos em Trigonometria, a 

extensão das cordas de um círculo, que culminam com a construção de uma tabela de senos. 

Esses desenvolvimentos são demonstrações relacionadas com linhas retas e círculos, com 

triângulos planos e esféricos, sobre os quais reconhece que “embora muitos destes assuntos 

tenham sido tratados nos Elementos de Euclides, não tem, contudo, este livro [...] um método 

pelo qual os lados se possam deduzir dos ângulos e estes daqueles”, e que “Ptolomeu falou 

sobre deles em casos isolados”. (Copérnico, 1566 [1996], p. 63) 



 

 

Copérnico parte então do consenso unânime dos matemáticos e divide o círculo em 

360°. A divisão do diâmetro era aceita pelos antigos em 120 unidades e mais recentemente, 

“para evitar a complicação do uso de frações na multiplicação e divisão de números referentes 

às cordas cujo comprimento é incomensurável com o diâmetro”, foi adotada por alguns em 

1.200.000 unidades e por outros em 2.000.000 unidades. Contudo, depois de aceito o uso de 

algarismos hindus34, ainda outro diâmetro foi estabelecido para servir de medida, por serem 

esses algarismos “superiores a quaisquer outros, gregos ou latinos, de manuseio extremamente 

simples, sendo muito vantajosos e próprios para toda espécie de cálculo”, assim é que 

Copérnico adota uma divisão do diâmetro em 200.000 unidades que entende ser suficiente 

para excluir qualquer erro apreciável, considerando que quando acontecer das quantidades 

não corresponderem umas às outras, como número inteiro a outro número inteiro, basta usar 

uma aproximação. (Copérnico, 1566 [1996], p.63-64) 

Seguindo de perto a construção da tabela de cordas de Ptolomeu, Copérnico explica, 

em seis teoremas e um problema, os procedimentos para a construção de sua tabela de senos. 

Esses procedimentos serão, a partir de agora, descritos e explicados por nós. Em cada teorema 

e no problema, apresentamos o enunciado que consta no original e depois fazemos uma re-

elaboração desse enunciado original para a linguagem moderna. Ao mesmo tempo damos 

destaque à aplicação das proposições dos livros dos Elementos de Euclides apresentando seus 

enunciados, e fazemos, ao final de cada teorema, um breve comentário sobre ele ser ou não, 

em nosso entendimento, de conhecimento dos professores em formação.  

    

1° teorema: 

 

Enunciado original - Dado o diâmetro de um círculo também são dados os lados do 

triângulo, do quadrado, do pentágono, do hexágono e do decágono inscritos num círculo. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Sendo conhecida a medida do 

diâmetro de um círculo, também são conhecidas as medidas dos lados do triângulo 

equilátero, do quadrado, do pentágono regular, do hexágono regular e do decágono 

regular inscritos nesse círculo. 

 

 

                                                 
34 Gomes e Domingues, tradutores da obra, dizem que aqui Nicolau Copérnico refere-se evidentemente aos 
algarismos a que chamamos vulgarmente árabes. 



 

 

Demonstrações: 

1)                 Seja C (O, r) ; ∀A∈C, OA = r 

 

 

 

• arco BOF tem centro em A e passa por O; 

• arco AO tem centro em B; 

• corda AB = crd AB é a corda correspondente a 1/6 da circunferência (L6); 

• arco AB = 60° ⇒  AÔB = 60°; 

• OB = OA = r ⇒  ∆  OAB é isósceles ⇒  OÂB = O B̂A = 60°; 

• ∆  AOB é equilátero; 

• crd AB = r = L6  

O lado do hexágono regular inscrito é igual ao raio e o raio é a metade do diâmetro, 

como Copérnico adota a divisão do diâmetro em 200.000 unidades, então o lado do hexágono 

tem 100.000 unidades.  

 

2)                 Seja C (O, r) ; ∀A∈C, OA = r 

 



 

 

• arco BOF tem centro em A e passa em O; 

• arco FD tem centro em B; 

• arco BD tem centro em F; 

• corda BD = crd BD é a corda que corresponde a 1/3 da circunferência (L3); 

• crd AD = 2r; 

• crd AB = L6; 

• ângulo B = 90° ⇒  (2r)2 = (L6)
2 + (L3)

2 

                         4r2 = r2 + (L3)
2 

  (L3)
2 = 4r2 – r2 = 3r2 

• r = 100000 ⇒  (L3)
2 = 3. (100000)2 

                   L3 = 3 . 100000 ≅  1,73205 . 100000 

                   L3 ≅  173205   

O quadrado do lado do triângulo equilátero inscrito é três vezes o quadrado do lado do 

hexágono regular ou do raio, portanto o lado do triângulo equilátero tem 173.205 unidades. 

 

3)                 Seja C (O, r) ; ∀A∈C, OA = r 

 

   

 

• AB = 2r; 

• arco AM e  AN, centro em A e abertura maior que r; 

• centro em B, mesma abertura anterior, arcos BM e BN; 

• DE diâmetro ⊥  a AB ; 

• crd AE é a corda corresponde a 1/4 da circunferência (L4); 



 

 

• ∆AOE é retângulo; 

• AO = r = OE ⇒  (L4)
2 = r2 + r2  

                      (L4)
2 = 2r2 

• r = 100000 ⇒  (L4)
2 = 2. (100000)2 

                   L4 = 2 . 100000 ≅ 1,41421. 100000 

                  L4 ≅  141422 

 

O quadrado do lado do quadrado inscrito é o dobro do quadrado do raio, então o lado 

do quadrado tem 141.422 unidades. 

  

Nossa experiência pessoal como professora e formadora de professores, nos permite 

deduzir que apesar dos professores em formação e dos professores em exercício conhecerem 

essa relação entre o raio do círculo e os lados do hexágono regular, do triângulo equilátero e 

do quadrado inscritos no círculo, poucos conhecem suas demonstrações. Nossa conclusão se 

baseia no fato de que em geral, nos cursos de geometria, as relações são trabalhadas em 

problemas e exercícios apenas como fórmulas a serem aplicadas, sem que haja o cuidado de 

se mostrar de onde vêm. 

O mesmo não podemos dizer quanto ao cálculo do lado do pentágono e do decágono 

regulares inscritos no círculo, cuja demonstração faremos a seguir. 

 

4)                 Seja C (O, r); ∀A∈C, OA = r 

 

 

• AB = 2r ⇒  AO = r = L6 

• HD diâmetro ⊥  a AB ⇒  OH = r; 



 

 

• M ponto médio do raio AO ⇒  MO = 1/2 r; 

• arco HE, centro em M e abertura MH ⇒  MH = ME; 

• arco FEG tem centro em H e passa em E; 

• crd HF é a corda correspondente a 1/5 da circunferência (L5); 

• crd HF = crd HG = crd FK = crd JK = crd JG; 

• OP = OE; 

• P divide AO em média e extrema razão, isto é: 
OP

AP
 = 

AO

OP
 e 

AO

OP
 é a razão áurea, 

portanto igual a 
2

15 −
.  

    Conforme a  

 

 

 

 

 

 

No∆ retângulo MOH, MH2 = OH2 + MO2 

  MH2 = r2 + 
2

2

r







 = 
4

5r 2

  

  MH = 
2

5r
 = ME 

  OE = ME – MO = 
2

5r
 - r

2

1
= 

( )
2

15r −
 = OP 

Se considerarmos r = 2 temos OP = 5 -1 e AO = 2, logo 
AO

OP
 é, de fato, a razão áurea. 

 

• Se P divide AO em média e extrema razão ⇒  O divide AOE em média e extrema 

razão. 

  

 
 
O   P M E A 

Definição 3 do Livro VI dos Elementos de Euclides: 

    “Se diz que uma reta foi cortada em extrema e média razão quando a 

reta inteira está para o segmento maior como o segmento maior está para o 

segmento menor.”  



 

 

De acordo com a 

 
 

• crd DK = OE é a corda correspondente a 1/10 da circunferência (L10), como indica a 

 

 

 

 

 

 

 

• ∆  retângulo MOH,  MH2 = OH2 + MO2 

  MH2 = r2 + 
4

5r
  

4

r
  r

2

r 22
2

2

=+=






  

• r = 100000 ⇒  MH2 = ME  50000.5  
2

100000 5.
 MH  

4

)100000.(5 2

===⇒  

• ME≅ 2,236060. 50000 ⇒  ME ≅ 111803 

• OE = ME – MO ⇒  OE ≅  111803 – 50000 

• OE ≅ 61803 unidades 

• OE= L10  ⇒  L10 ≅ 61803 unidades 

 

Como (L5)
2 = (L6)

2 + (L10)
2 , pela     

 

 

    

 

 

 

 

Proposição 5 do Livro XIII dos Elementos de Euclides: 

    “Se uma reta é cortada em média e extrema razão e se acrescenta a essa 

reta outra reta igual ao segmento maior, a reta inteira fica cortada em média 

e extrema razão e a reta inicial é o segmento maior.” 

Proposição 9 do Livro XIII dos Elementos de Euclides: 

    “Se unirmos o lado de um hexágono e o de um decágono inscritos no 

mesmo círculo, a reta inteira fica cortada em média e extrema razão, e seu 

segmento maior é o lado do hexágono.” 

Proposição 10 do Livro XIII dos Elementos de Euclides: 

    “Se inscrevemos um pentágono equilátero em um círculo, o 

quadrado do lado do pentágono é igual à soma dos quadrados dos lados 

do hexágono e do decágono inscritos no mesmo círculo.” 



 

 

temos: 

(L5)
2 = (100000)2 + (61803)2 

L5 ≅  117557 unidades 

 

Esse cálculo das medidas do lado do pentágono e do decágono inscritos num círculo 

sabemos, por nossa experiência, ser desconhecido de grande parte dos alunos de graduação ou 

mesmo dos professores em exercício, pois se tratam de elementos não trabalhados nos cursos 

regulares onde se estuda geometria, além de não existir o aprendizado de construção 

geométrica utilizando régua e compasso, que facilita esse conhecimento. 

 

Corolário:  

 

Enunciado original - Dada uma corda subtendendo um arco, também é dada a corda 

correspondente a todo o restante círculo. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Sendo conhecida a medida de uma 

corda de um arco também é conhecida a medida da corda correspondente ao arco 

suplementar. 

 

Demonstração:  Seja C(0, r); ∀ P∈C, OP = r,  AB = 2r  e  AP = crd conhecida 

 

• ∆APB, inscrito no semicírculo, é retângulo. 

• (crd AP)2 + (crd PB)2  = (2r)2 

• (crd PB)2 = (2r)2 – (crd AP)2 

  

Exemplos: 

 
 
 
 



 

 

1) Sabendo que L10 ≅  61803 unidades e que L10 = crd36°, os restantes 144° podem ser 

determinados.  

  (crd36°)2 + (crd144°)2 = (2r)2 

  (crd144)2 = (2r)2 – (crd144°)2 ,      r = 100000 unidades 

  (crd144°)2 = (200000)2 – (61803)2 

  crd144° ≅ 190211 unidades 

 

2) Se a corda de um arco de 72°, lado do pentágono regular inscrito (L5) tem 117.577 

unidades, podemos encontrar a corda correspondente aos 108° restantes. 

  (crd 72°)2 + (crd 108°)2 = (2r)2   ;       r = 100.000 unidades 

  (crd 108°)2 = (200.000)2 – (117.577)2 

  crd 108° ≅ 161.803 unidades 

 

O cálculo da corda correspondente a um arco restante do semicírculo mesmo sendo 

desconhecida dos professores, em formação ou em exercício, acreditamos ser facilmente 

identificada por eles pelo fato de tratar de uma aplicação do teorema de Pitágoras com o qual 

todos têm familiaridade. O que talvez torne mais difícil essa identificação seja o não 

reconhecimento de que todo triângulo inscrito no semicírculo é retângulo.  

 

2° teorema: 

 

Enunciado original – Se um quadrilátero estiver inscrito num círculo, o rectângulo 

formado pelas suas diagonais é igual ao rectângulo formado pelos lados opostos. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Se um quadrilátero estiver 

inscrito em um círculo, o produto das suas diagonais é igual à soma dos produtos dos 

lados opostos. 

 

Demonstração:     Seja ABCD um quadrilátero inscrito num círculo 



 

 

                                                                                     

• AC e BD são diagonais de ABCD. 

• EB̂A DB̂E  EB̂A  DB̂A   DB̂C +=⇒≡ . 

• CB̂E  DB̂A  CB̂D DB̂E  CB̂E ≡⇒+= . 

• AD̂B  BĈA ≡ , porque correspondem ao mesmo arco. 

• ∆BCE ~ ∆BDA 
AD

EC

BD

BC
 =⇒ . 

• BC . AD = EC . BD         (1) 

• ∆ABE ~ ∆CBD , porque DB̂CEB̂A ≡  (por construção) e CD̂B  CÂB ≡  (por 

corresponderem ao mesmo arco) 
CD

AE

BD

AB
 =⇒ . 

• AB . CD = AE . BD         (2) 

• Somando (1) e (2) : 

 BC . AD + AB . CD = EC . BD + AE . BD 

 BC . AD + AB . CD = BD (EC + AE)   ,     EC + AE = AC 

⇒  BC . AD + AB . CD = BD . AC 

 

 

que é o que se queria demonstrar. 

 

Nossa experiência como professora e formadora de professores, nos permite dizer que 

este teorema, também chamado teorema de Ptolomeu, é pouco conhecido pelos professores, 

quer estejam em formação ou em exercício. Nele são trabalhados conceitos importantes da 

geometria, como é o caso de semelhança de triângulos, com os quais poucos têm habilidade. 

 

 

AC . BD = AB . CD + BC . AD    



 

 

3° teorema: 

 

Enunciado original – Sendo dadas as cordas que subtendem a arcos desiguais de um 

semicírculo, também é dada a corda que subtende a diferença entre os dois arcos. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Sendo conhecidas as medidas das 

cordas que subtendem arcos desiguais de um semicírculo, também é conhecida a medida 

da corda que subtende a diferença entre os dois arcos. 

 

Demonstração: 

 Copérnico deduz este teorema a partir dos teoremas precedentes.  

Sejam: C(O, r); C A  ∈∀ , AO = r 

 crd AD = 2r 

 AB e AE: cordas conhecidas de arcos desiguais 

 BE: corda que corresponde à diferença entre os arcos subtendidos por AE e AB. 

 

 

• BD: corda do arco suplementar de AB. 

• ED: corda do arco suplementar de AE. 

• AE . BD = AB . ED + BE . AD         (2° teorema) 

 BE . AD = AE . BD – AB . ED     

  

 

 

 

Copérnico exemplifica: visto que segundo os teoremas anteriores são dados os lados 

do pentágono e do hexágono, os quais correspondem respectivamente às cordas dos arcos de 

BE = 
AD

ED . AB - BD AE.
 



 

 

72° e 60°, também é dada a corda correspondente aos 12°, diferença entre eles, como sendo 

20.905 unidades. 

Exemplo: Se as cordas de 72º e 60º têm respectivamente, 117557 e 100000 unidades, 

podemos encontrar a corda correspondente ao arco de 12°. 

 crd (12°) = crd (72° - 60°) 

 

 crd 12° = 
2r

108 crd . 60 crd - 120 crd .72 crd °°°°
  

 

 crd 12° = 
200000

161803 . 100000 - )(120 crd . 117557 °
 

 

Sendo 120° arco suplementar do arco de 60°, temos 

        (crd 120°)2 = (2r)2 – (crd 60°)2 

        (crd 120°)2 = (200000)2 – (100000)2 

 crd 120° ≅  173205                      ⇒         crd 12° ≅  20.905 unidades 

 

4° teorema: 

 

Enunciado original - Dada a corda que subtende um arco, é igualmente dada a corda 

que subtende a corda correspondente a metade desse arco. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Sendo conhecida a medida da 

corda que subtende um arco, também é conhecida a medida da corda correspondente à 

metade desse arco. 

 

Demonstração:  Seja  C(O, r); C A  ∈∀ , AO = r 

   crd AG = 2r 

      BG: arco conhecido com a corda que o subtende 



 

 

 

• OE: reta ⊥  ao meio de BG (mediatriz) 

• ED: prolongamento de OE 

• arco BD = 
2

1
 arco BG 

Copérnico busca então a 3a proposição do livro III de Euclides, para dizer que EF 

bissecta BG em E e seu prolongamento vai bissectar o arco em D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• crd AB: corda do arco suplementar de BG ⇒  conhecida. 

• BD: corda correspondente à metade do arco BG, que queremos encontrar. 

• ABG ∆ ~ ∆OEG, porque ambos são retângulos e têm um ângulo O Ĝ E comum. 

• EG = 
2

1
 BG ⇒  OE = 

2

1
AB ⇒  segmento OE é conhecido. 

• ED = OD – OE ,  OD = r. 

• DF = 2r. 

• BF: une as extremidades de AB e DF. 

• BE é ⊥  traçada do ângulo reto B, do ∆BDF, para a base ⇒    

 

Encontra assim BD, a corda correspondente à metade do arco BDG. 

Proposição 3 do Livro III dos Elementos de Euclides: 

    “Se em um círculo uma reta traçada a partir do centro divide em 

duas partes iguais outra reta não traçada através do centro, a corta 

formando também ângulos retos, e se a corta formando ângulos retos, 

a divide também em duas partes iguais. 

DF . ED = (BD)2 



 

 

E exemplifica: sendo dada a corda correspondente a 12°, a qual tem 20.905 unidades, a corda 

correspondente a 6° também é dada, com 10.467 unidades; assim como a correspondente a 3°, 

com 5.235 unidades; a correspondente a 1 ½ ° com 2.618 unidades e a correspondente a ¾ ° 

com 1.309 unidades. 

Exemplo: Conhecida a corda correspondente ao arco de 12°, com 20.905 unidades, podemos 

encontrar a corda correspondente ao arco de 6°. 

 (crd 6°)2 = (2r) . [r – ½ crd(180° - 12°)] 

 (crd 6°)2= (2r) . [r – ½ crd 168°] ,  

 r = 100000 e como 168° é arco suplementar de 12° 

   (crd168°)2 = (2r)2 – (crd12°)2 

   crd 168° ≅ 198904 

⇒  (crd 6°)2 = 200000 . (100000 – 99452) 

       crd 6° ≅ 10467 unidades   ou   crd 6° ≅  10.469 unidades. 

 

A partir daí são encontradas as cordas correspondentes: 

� a 3° 

 (crd 3°)2 = 200000 . (100000 – ½ crd 174°),   

 sendo 174° arco suplementar de 6°:  

     (crd 174°)2 = (2r)2 – (crd 6°)2  

     (crd 174°)2 = (200000)2 - (10469)2 

      crd 174° ≅  199726 

⇒  (crd 3°)2 = 200000 . (100000 – 99863) 

    crd 3° ≅  5253 

 

� a 1 ½ ° 

 (crd 1 ½ °)2 = 200000 . (100000 – ½ crd 177°) 

    (crd 177°)2 = (2r)2 – (crd 3°)2 

    (crd 177°)2 = (200000)2 – (5235)2 

    crd 177° ≅  199931,4752 

⇒   (crd 1 ½ °)2 = 200000 . (100000 – 99965,7376) 

 crd 1 ½ ° ≅  2618 

 

� a ¾ ° 

 (crd ¾ °)2 = 200000 . (100000 – ½  crd 178 ½ °) 



 

 

      (crd 178 ½ °)2 = (2r)2 – (crd 1 ½ °)2 

    (crd 178 ½ °) = (200000)2 – (2618)    

  crd 178 ½ ° ≅ 199983,8681 

⇒  (crd ¾ °)2 = 200000 . (100000 – 99991,43403) 

 crd ¾ ° ≅  1309 

 

 

 5° teorema: 

 

Enunciado original – Se são dadas as cordas subtendidas por dois arcos, é dada também 

a corda correspondente ao arco resultante da soma dos dois. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: Sendo conhecidas as medidas das 

cordas subtendidas de dois arcos, também é conhecida a corda correspondente ao arco 

resultante da soma dos arcos. 

 

Demonstração: 

 Copérnico também deduz este teorema a partir dos teoremas precedentes. 

Seja C(O, r);  C A ∈∀ , AO = r 

 

 

• crd AD = 2r 

• AB e BF: cordas conhecidas 

• AB: corda correspondente ao arco AB 

• BF: corda correspondente ao arco BF 



 

 

• arco AF: soma dos arcos AB e BF 

• crd AF: correspondente ao arco AF 

• crd BE = 2r 

• BD: corda do arco suplementar de AB ⇒  conhecida 

• FE: corda do arco suplementar de BF  ⇒  conhecida 

• No quadrilátero BFDE ⇒  são conhecidas as diagonais BD e FE e os lados BF, BE e 

DE 

• BD . FE = FD. BE + BF . DE   , (2° teorema) 

         FD . BE = BD . FE – BF . DE 

                 FD = 
BE

DE . BF - FE . BD
 

• crd AF, que procuramos, é correspondente ao arco suplementar do arco FD, ou seja, 

   (crd AF)2 = (2r)2 – (crd FD)2 , (corolário) 

 

 

6° teorema: 

 

Enunciado original – A razão entre dois arcos é maior do que a razão entre a corda do 

maior e a do menor. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: A razão entre as medidas de dois 

arcos é maior do que a razão entre as medidas da corda correspondente do maior e a da 

corda correspondente do menor. 

 

Demonstração:  Seja  C(O, r); C A  ∈∀ , AO = r 

 



 

 

• AB e BP: arcos desiguais e adjacentes. 

• BP > AB 

• AB: corda que corresponde ao arco AB 

• BP: corda que corresponde ao arco BP 

• A B̂ P: ângulo definido pelas cordas AB e BP 

• BD: bissetriz de A B̂ P  

• AP: intercepta BD em E 

• crd AD = crd PD porque correspondem a arcos iguais 










2

PB̂A
 

• BD: bissetriz e intercepta AP em E ⇒  
AB

BP
 

AE

EP
=  (teorema da bissetriz interna de um 

∆  conforme enunciado por Euclides).   

 

 

 

 

 

 

• BP > AB ⇒  EP > AE 

• DF ⊥  AP 

 

• F é ponto médio de AP ⇒  F∈  EP  

• no ∆DEF, DE > DF pq o maior lado se opõe ao maior ângulo  

      De acordo com a 

 

• no ∆ADE, AD > DE pq ao maior ângulo se opõe o maior lado 

  

 Conforme a 

Proposição 19 do Livro I dos Elementos de Euclides: 

    “Em qualquer triângulo, o lado maior é oposto ao ângulo 
maior.” 

Proposição 3 do Livro VI dos Elementos de Euclides:  

    “Se se divide em duas partes iguais o ângulo de um triângulo, e a reta que corta 

o ângulo corta também a base, os segmentos da base guardarão a mesma razão 

que os lados restantes do triângulo, e se os segmentos da base guardam a mesma 

razão que os lados restantes do triângulo, a reta traçada a partir do vértice até a 

secção dividirá em duas partes iguais o ângulo do triângulo.”   



 

 

 

• arco GH, centro em D e passa por E 

• o setor circular EDG > ∆ EDF 

• o ∆ADE > setor circular HDE ⇒  
HDEsetor 

EDGsetor 
  

ADE

EDF
<

∆
∆

 

• 
AE

EF
  

ED̂A

FD̂E
>  pq os setores circulares são proporcionais aos seus arcos ou aos ângulos 

centrais correspondentes e os ∆  de mesmo vértice são proporcionais às suas bases. 

• A D̂ E + E D̂ F = A D̂ F  e  AE + EF + FP = AP ⇒  
AE

AF

ED̂A

FD̂A
>  

• A D̂ E + E D̂ F + F D̂ P = A D̂ P  e  AE + EF + FP = AP ⇒  
AE

AP

ED̂A

PD̂A
>  

• A D̂ P - A D̂ E = P D̂ E  e  AP – AE = PE ⇒  
AE

PE

ED̂A

ED̂P
>  

• 
AB arco

PB arco

ED̂A

ED̂P
=   e         

AB

BP

AE

PE
⇒=  

 

Problema: 

 

Enunciado original - Um arco é sempre maior do que a corda por si subtendida, porque 

uma linha recta é a linha mais curta entre dois pontos. Mas esta desigualdade tende para 

a igualdade quando se passa das secções maiores de um círculo para as mais pequenas. 

Assim, finalmente, quando a corda tocar o círculo, unem-se numa só a linha recta e a 

curva. 

 

Re-elaboração do enunciado em linguagem moderna: A medida de um arco é sempre 

maior do que a medida da corda que o subtende, porque uma linha reta é a menor 

distancia entre dois pontos. Mas, quanto menor a medida do arco de um círculo, mais a 

sua medida se aproxima da medida da corda que a ele corresponde. Assim, quando a 

corda toca o círculo (é tangente ao círculo) a reta e a curva são uma só linha. 

Proposição 18 do Livro I dos Elementos de Euclides: 

    “Em qualquer triângulo, o ângulo maior é oposto ao lado 
maior.” 
 

AB

BP

arcoAB

PB arco
>  



 

 

 

Copérnico exemplifica:        Seja  C(O, r); C A  ∈∀ , AO = r 

 

• AB: arco 3° 

• AD: arco1 ½ ° 

• crd AB = 5235 unidades 

• crd AD = 2618 unidades 

• 2r = 200000 unidades 

• arco AB = 2 . arco AD,   mas crd AB < 2 . crd AD  

 

Se AB: arco 1 ½ °  e  AD: arco ¾ ° , 

crd AB = 2618 unidades e  

crd AD = 1309 unidades  

arco AB = 2 . arco AD ,  mas  crd AB = 2 . crd AD. 

 

Chegamos a um ponto em que a desigualdade desaparece, como se a curva e a reta se 

transformassem em uma única linha, Copérnico então conclui que as cordas dos arcos frações 

de 1° estão em proporção com as 1309 unidades da corda do arco de ¾ °. 

Dessa forma encontra: 

• crd ¼ ° = 
3

 3/4 crd °
= 

3

1309
 = 436,333...   ⇒    crd ¼ ° ≅ 436,25 

• Corda de 1°        

   1° = ¾ ° + ¼ °   ⇒   aplica o 5° teorema, demonstrado anteriormente:   

 (crd 1°)2 = (2r)2 – (crd 179°)2  

 crd 179° = 
r2

 1/4 crd .  3/4 crd - ) 1/4 - (180 crd . ) 3/4 - (180 crd °°°°°°
 

 

 crd 179° = 199992,3847 

 



 

 

crd 1° = 1745,2971 ⇒      crd 1° ≅ 1745 

 

Copérnico determina a corda correspondente a ½ ° utilizando o 4° teorema, ou seja, 

pelo arco metade: 
2

2
 crd 







 α
= 2r . ( )




 ° α - 180 crd 
2

1
 -r : 

 

(crd ½°)2 = 200000 . 




 °− crd179
 2

1
 100000  

mas: 

 (crd 179°)2 ≅ 199992      ⇒          crd ½ ° ≅  872,5 

 

E depois Copérnico encontra a corda correspondente a 1/3 °, com o mesmo 

procedimento utilizado para o cálculo de ¼ , isto é, considerando que as cordas dos arcos 

frações de 1° estão em proporção, então 

 crd 1/3 ° = 582  crd1/3    ...666,681
3

1745

3

crd1
≅°⇒==

°
   

  

Ainda utilizando o 4° teorema, encontra a corda correspondente ao arco de 1/6 ° 

         

  crd 1/6 ° ≅  291 

 

Copérnico inicia sua tabela de cordas com a medida de 1/6 °, a partir daí e em escala 

ascendente apresenta as medidas de outras cordas, as quais podem ser encontradas utilizando 

os teoremas aqui demonstrados. 

 

Sobre a corda de 1º 

 

O cálculo da medida da corda correspondente ao arco de 1°, é determinado de 

diferentes maneiras por vários autores, dentre os quais podemos destacar Ptolomeu que utiliza 

a interpolação, além do 6° teorema aqui descrito. Também o árabe Al-Kãshi desenvolve um 

procedimento diverso para calcular a medida da corda de 1° ou do seno de 1°. Entretanto 

esses procedimentos podem ser objetos de outras pesquisas, neste trabalho nos detemos 

apenas ao procedimento de Copérnico. 



 

 

Copérnico considera ser suficiente indicar na tabela simplesmente as metades das 

cordas correspondentes ao dobro dos arcos, pois com esta simplificação inclui num quadrante 

o que teria de ser incluído em todo um semicírculo; e entende que isto é particularmente 

apropriado porque as metades das cordas são mais frequentemente utilizadas nas 

demonstrações e cálculos do que as cordas inteiras.  

Por isso mesmo, é que a tabela de Copérnico se apresenta para nós como uma tabela 

de senos, apenas com a diferença que nela é utilizado o círculo com raio igual a 100.000 

unidades. 

Copérnico constrói então uma tabela na escala ascendente de 1/6 e com três colunas: 

na primeira estão os graus ou partes de um arco e sextas partes de um grau; a segunda tem o 

valor numérico da metade da corda correspondente ao dobro do arco; a terceira contém as 

diferenças destes valores numéricos relativos a cada grau. Estas diferenças diz, permitem a 

interpolação de quantidades proporcionais correspondentes a cada minuto de grau.  

Essa tabela encontra-se no Anexo I desta tese.    

 

3.3 – Elementos básicos da construção das tabelas 

 

Ao defendermos a importância da construção de tabelas trigonométricas para a 

formação do professor de matemática, destacamos o resgate que é feito de elementos básicos 

de geometria na construção dessas tabelas, muitos dos quais, sabemos por nossa experiência 

na formação de professores de matemática, não estão entre aqueles sobre os quais os alunos 

da licenciatura têm a compreensão conceitual necessária para utilizar mais tarde, com seus 

alunos, no processo de ensino e aprendizagem. 

Percorrendo os passos dados por Copérnico na construção de sua tabela 

trigonométrica, observamos a utilização dos seguintes elementos básicos de geometria: 

• construções de perpendiculares,  

• divisão da circunferência em partes iguais,  

• inscrição de polígonos regulares,  

• conceitos de bissetriz e razão áurea, além dos  

• postulados tratados nos livros dos Elementos de Euclides.  

Aos elementos de geometria, conceitos e postulados acima citados, está ligada a 

construção de muitos deles e para isso se faz necessário que a utilização e o manuseio do 

material de desenho também aconteçam de maneira eficiente.  



 

 

Sabemos que nossos professores em formação, com raras exceções, em nenhuma 

ocasião de sua trajetória estudantil utilizaram material de desenho, pois, a partir do momento 

em que a disciplina Desenho Geométrico deixou de ser obrigatória no currículo do ensino 

básico, poucas são as escolas que procuram suprir essa ausência colocando a construção 

geométrica e o consequente manuseio do material de desenho para serem tratados em outro 

momento. Por outro lado, nos currículos dos cursos formação nem sempre existe a 

preocupação em suprir essa lacuna, proporcionando ao futuro professor algum conhecimento 

nesse sentido.   

A ausência de uma disciplina que trabalhe as construções geométricas no currículo 

escolar, de certa forma dificulta o aprendizado da Geometria e consequentemente da 

Trigonometria, visto essas construções serem parte integrante de um bom curso de Geometria. 

A utilização de régua e compasso, por exemplo, possibilita que o estudante dê outro valor aos 

conceitos e propriedades geométricas, facilitando assim a compreensão desses conceitos.  

O desenvolvimento da construção da tabela permite ainda que determinados 

procedimentos algébricos sejam resgatados e talvez melhor compreendidos pelo professor em 

formação, como é o caso de fatorações e principalmente simplificações, podendo levar o 

futuro professor de Matemática a refletir acerca de suas incertezas no fazer matemático.  

Tendo a construção de tabelas sido motivadas pelas necessidades da astronomia e da 

navegação, fica evidente, além da Matemática e do Desenho Geométrico, a presença de 

conhecimentos outros como de História e Geografia, que devem ser lembrados/apreendidos 

para contextualizar historicamente a construção.  

Na abordagem histórica da construção de tabelas trigonométricas, o professor em 

formação tem então oportunidade de adquirir conhecimentos de uma cultura geral e também 

específica de diversas ciências, os quais farão parte de sua formação como profissional e 

como cidadão do mundo.   

 Além dos conteúdos conceituais e procedimentais acima descritos, entendemos que a 

realização de atividades envolvendo a construção da tabela trigonométrica, contempla 

também conteúdos atitudinais35, os quais podem possibilitar a aquisição de saberes nas 

dimensões que defendemos serem necessárias para promover um professor de Matemática 
                                                 
35 A tipologia aqui usada para os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais é a mesma utilizada por 
Zabala (1998) que considera como conceituais, os conteúdos referentes ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos 
que têm características comuns, cuja compreensão é demonstrada quando são utilizados para a construção de 
outras ideias. Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas e dirigidas para a realização de um 
objetivo. O termo conteúdos atitudinais engloba uma série de conteúdos que podem ser agrupados em valores, 
atitudes e normas, os quais estão relacionados a componentes cognitivos, afetivos e comportamentais.  (Zabala, 
1998, p. 42-47)     
 



 

 

com uma visão mais ampla de conhecimento: conceitos e procedimentos matemáticos, 

questões pedagógicas, diversidade cultural, e estabelecimento de relações que o levem, no 

futuro, a uma prática reflexiva. 

Em vista disso, e para melhor fundamentar nossa pesquisa, cogitamos desenvolver, 

junto a professores de Matemática em formação, algumas atividades envolvendo os 

procedimentos da construção da tabela de Copérnico. Pretendemos, com o desenvolvimento 

dessas atividades, reunir subsídios que venham reforçar, de maneira concreta, nossa análise 

sobre a contribuição da obra de Copérnico para a formação de um professor de Matemática 

com uma ampla visão de conhecimento, conhecimento este que ultrapasse os limites da 

disciplina que vai lecionar. 

No próximo capítulo trataremos do processo de exploração da obra de Copérnico e do 

desenvolvimento das atividades de construção de uma tabela trigonométrica e a consequente 

resposta que julgamos ter obtido, tanto pela nossa observação quanto pela manifestação dos 

professores em formação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 
 

EXPLORANDO A OBRA ORIGINAL COM OBJETIVO DE ENSINO 
 

Não se conhece completamente uma ciência, a menos que se saiba a 
sua história.    
 

AUGUSTE COMTE 

 

O estudo teórico que realizamos da obra original de Copérnico, nos fez observar que 

esta obra traz elementos da história da Ciência e da Matemática, os quais podem contribuir 

para a formação do professor de Matemática e ainda abrir caminhos para que essa formação 

aconteça de forma mais ampla em termos culturais e científicos, como entendemos que deva 

ser essa formação. 

Brito, Neves e Martins (2004, p. 285) defendem que “quando utilizada com 

finalidades pedagógicas de problematização e construção dos saberes profissionais dos 

professores”, a história pode tornar possível ao professor realizar a articulação entre formação 

específica, formação pedagógica e prática docente, de vez que possibilita reflexões sobre: 

- a orientação das escolhas e decisões metodológicas e didáticas, as quais da mesma 

forma como as opções do conteúdo a ser trabalhado, a determinação dos objetivos a serem 

alcançados, as metodologias de ensino e as formas de avaliação, estão baseadas no contexto 

sociopolítico, econômico e cultural onde estão inseridas; 

- os fundamentos dos conteúdos científicos e matemáticos básicos presentes em sua 

prática docente, os quais representam tópicos muito importantes para sua atuação pedagógica;  

- a possibilidade de articulação com outras áreas do conhecimento ao analisar, por 

exemplo, o desenvolvimento de teorias científicas e matemáticas e observar que elas surgiram 

pela necessidade de resolver problemas de ordem prática, muitas vezes em outros campos de 

saber; 

- a existência da diversidade cultural na produção do conhecimento que pode levar o 

professor a compreender a necessidade de considerar também em sua sala de aula os 

conhecimentos e crenças trazidos por seus alunos; 

- as potencialidades e limites da produção de atividades e outros recursos que 

envolvam a história da Ciência e da Matemática para utilização didática, como indicar 

problemas e métodos que tenham por fim a construção do conhecimento pelo aluno.   

Notadamente, a apresentação da construção da tabela trigonométrica, chamada por 

Copérnico de “Tabela das linhas retas subtensas num círculo”, permite que sejam trabalhados 



 

 

conteúdos que estão presentes na prática docente e que precisam ser resgatados por ocasião da 

formação inicial. Muitas vezes trata-se de temas que o futuro professor estudou de maneira 

superficial e, portanto, não possui fundamentação consistente para transmitir a seus alunos. 

Percebendo a necessidade de conseguir elementos que ajudassem a tornar mais clara a 

análise dos saberes adquiridos pelos professores em formação com o conhecimento da obra de 

Copérnico, e fortalecesse o que observamos com o estudo teórico da obra, decidimos aplicar o 

processo de construção da tabela utilizado pelo astrônomo com estudantes do curso de 

graduação em Matemática. Concebemos então que essa aplicação poderia se dar por meio de 

atividades didáticas, nas quais poderíamos explorar conteúdos de várias disciplinas, além dos 

matemáticos. 

  

4.1 – Sobre o uso das atividades no ensino 
 

A busca de subsídios para a elaboração das atividades anunciada no item anterior nos 

colocou frente à Teoria Antropológica do Didático (TAD), concebida por Yves Chevallard. 

Percebemos a importância desta teoria para este estudo no sentido de que, a partir dela, 

podemos elaborar sequências didáticas que, ao serem aplicadas, nos ajudem a encontrar 

elementos para responder a questão que norteia nossa pesquisa. 

Ao tratar a matemática como uma atividade humana que pode ser modelada nos 

termos de Praxeologias, as quais são chamadas de Organizações Matemáticas (OM), a TAD 

permite abordar a complexidade que envolve a prática docente diante da reconstrução dessas 

organizações cada vez mais amplas e completas, tornando o processo de estudo, um processo 

fortemente integrado e articulado.  

Chevallard, Bosch e Gascón  (2001) entendem que na atividade matemática, como em 

qualquer outra atividade, existem duas partes que não podem viver uma sem a outra: a 

primeira parte, que chamam de “prática”, ou, em grego práxis, onde situam as tarefas e as 

técnicas; e a segunda composta de elementos que permitem justificar e entender o que é feito, 

as tecnologias e as teorias, que os gregos chamam de logos; e mais: que as duas partes são 

unidas como dois lados de uma folha de papel, ou seja, que não há práxis sem logos e nem 

logos sem práxis, e que ao juntá-las encontramos a palavra praxeologia.   

Em resumo, esses autores defendem que na atividade matemática existem dois níveis 

assim descritos: 

- nível da práxis ou do “saber”, onde estão incluídas as tarefas/técnicas, bloco considerado 

como saber fazer; 



 

 

- nível do logos ou do “conhecimento”, do discurso fundamentado que descreve, explica e 

justifica as técnicas usadas, chamado de tecnologia, e do argumento formal que justifica tal 

tecnologia, a teoria. 

As praxeologias ligadas ao saber matemático, são para Chevallard de duas espécies: 

matemáticas e didáticas. As matemáticas dizem respeito “à realidade matemática que pode ser 

construída para ser desenvolvida em sala de aula” e as didáticas são referentes à maneira 

como se pode construir essa realidade. (Almouloud, 2007, p. 123)  

O professor, ao construir organizações didáticas de maneira a proporcionar condições 

favoráveis para as OM serem estudadas por seus alunos, utiliza técnicas/tarefas, as quais 

permitem que os alunos atuem eficazmente ao resolver um problema e, ao mesmo tempo, 

tenham o conhecimento da teoria que justifique o que fazem de maneira racional, isto é, além 

do saber fazer que as tarefas promovem, precisam saber por que fazem e baseados em quê o 

fazem. 

No que diz respeito ao aluno da licenciatura, o professor em formação, a necessidade 

de um conhecimento que vai muito além de saber fazer, de um conhecimento conceitual que 

descreva e explique o porquê de um procedimento, é imprescindível. Não podemos conceber 

que o futuro professor de matemática apenas execute uma tarefa mecanicamente, sem ter 

convicção de que o procedimento que utiliza está correto e tem uma teoria que o sustenta. 

Ao percorrermos, com os professores em formação, o caminho utilizado por 

Copérnico para construir sua tabela, fazemos uso da técnica por ele empregada e lançamos 

mão da teoria, especialmente dos postulados de Euclides, para justificar cada tarefa realizada. 

Entendemos que o professor em formação deve construir o seu saber, deve apreendê-

lo a partir de situações múltiplas e variadas, que permitam a determinação do essencial num 

dado contexto, para depois poder aperfeiçoar e atualizar esse saber, de forma a torná-lo mais 

compreensível para seu aluno. Pois, como nos diz Barth (1993, p.26): “O que sabe o professor 

não é o mais importante; tão importante é também o modo como ajuda o aluno a ‘saber 

conhecer’” e enfatiza: “o modo de aprender torna-se tão importante como aquilo que 

aprendemos, pois influencia de maneira decisiva a qualidade dos conhecimentos adquiridos e 

o próprio pensamento. O objeto do pensamento, o saber, não é dissociável do processo que 

leva à sua aquisição.” (Barth, 1993, p.23) 

Nessa perspectiva pretendemos, ao desenvolver junto aos professores de matemática 

em formação uma metodologia de ensino de Trigonometria numa abordagem histórica, via 

construção de tabelas trigonométricas, construir/reconstruir praxeologias, que oportunizem a 

esses professores, adquirirem conhecimentos sobre conteúdos matemáticos ou não, que serão 



 

 

por eles utilizados no trato diário com seus alunos do ensino básico e toda a comunidade 

escolar.  

Isto significa reorganizar uma obra matemática fazendo a integração com outros 

objetos, como indicam Chevallard, Bosch e Gascón (2001) 

 

Para construir a nova organização, terá de elaborar uma nova praxeologia, com um 
tipo de problema determinado, uma ou várias técnicas, sua tecnologia e sua teoria 
correspondente. Organizar é criar uma praxeologia. Uma praxeologia nova ou 
renovada, uma organização praxeológica. (Chevallard, Bosch e Gascón, 2001, p. 
253) 

 

Entretanto as praxeologias para serem elaboradas necessitam de um processo de 

estudo que, longe de ser homogêneo, está organizado em diferentes momentos, os quais não 

acontecem um após o outro, estão distribuídos dispersamente ao longo do processo, podendo 

ocorrer dois momentos diferentes no mesmo período de tempo ou ao mesmo tempo. 

Chevallard, Bosch e Gascón (2001) caracterizam o processo de estudo em seis 

momentos, que são: 

1) primeiro encontro – com os objetos matemáticos que constituem um tipo de problema; 

2) exploração (do tipo de tarefas) – que relaciona um determinado tipo de problema com a 

construção de uma técnica para abordá-lo; 

3) trabalho da técnica – relacionado ao domínio, precisão e nova criação de técnicas 

matemáticas; 

4) tecnológico-teórico – refere-se à construção dos dois níveis de justificativa: tecnológico e 

teórico;  

5) institucionalização – da técnica, do produto do trabalho; 

6) avaliação – da obra matemática em seu conjunto. 

Sendo este processo de estudo uma atividade humana, pode ser elaborado nos moldes 

de praxeologias, as quais Chevallard, Bosch e Gascón (2001) descrevem como praxeologias 

didáticas. Nos momentos de estudo fica evidente o quanto é importante, por parte do 

professor, a elaboração de uma organização didática (OD).  

 

Uma organização didática cujo objetivo é fazer existir uma relação pessoal com a 
organização matemática ou modificar a relação já existente com essa organização, 
por exemplo, pelo acréscimo de novas técnicas relacionadas com o tipo de tarefa 
estudado, ou pela ampliação do discurso teórico-tecnológico. (Almouloud, 2007, p. 
127)     

 



 

 

Tendo como objetivo o ensino e a aprendizagem de uma organização matemática, as 

praxeologias didáticas incluem, como toda praxeologia: tarefas, técnicas (para resolver as 

tarefas), tecnologias e teorias (para descrever e justificar as técnicas). 

A TAD possibilita então a organização do estudo conectando dois aspectos: o didático 

e o matemático, permitindo que as atividades propostas na OM sejam descritas sob o ponto de 

vista prático e do saber matemático; entendido o saber matemático como uma forma particular 

de conhecimento, o resultado da ação humana em uma instituição: aquilo que é produzido, 

ensinado, utilizado e que eventualmente transpõe a instituição.    

Como defende Chevallard (2001, não paginado)36: “a didática deve enfrentar-se com 

os problemas apresentados pelo desenvolvimento tanto da formação docente como da 

formação da gente, quer dizer dos alunos”.  

Na TAD as noções de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, modelam a atividade 

matemática com base em três postulados. O primeiro postulado introduz a noção de tarefa ao 

dizer que toda prática institucional pode ser analisada, sob diferentes pontos de vista e de 

diferentes maneiras, em um sistema de tarefas relativamente bem delineadas.  

O segundo postulado diz que o cumprimento de toda tarefa decorre do 

desenvolvimento de uma técnica. A palavra técnica, aqui usada, se refere à “maneira de fazer” 

uma tarefa, que não é obrigatoriamente um processo estruturado e metódico ou algoritmo, 

mas uma maneira “particular” de realizar a tarefa. 

Com esses dois postulados, forma-se um bloco prático técnico ligado a um saber fazer 

que permite escolher, entre as técnicas existentes e reconhecidas em uma instituição, aquela 

que problematizou a tarefa. Em nosso entendimento, ao utilizar uma problemática para a 

construção de tabelas trigonométricas seria: como, historicamente, essas tabelas foram 

construídas.  

Almouloud (2007, p. 116) enuncia o terceiro postulado como a “ecologia das tarefas, 

quer dizer, as condições e restrições que permitem sua produção e sua utilização nas 

instituições”. Essas condições e restrições implicam numa justificativa das tarefas e técnicas 

que são chamadas por Bosch e Chevallard (2001) de tecnologia da técnica, a qual também 

precisa de uma teoria que a justifique. 

                                                 
36 Na conferência “Aspectos problemáticos da formação docente” proferida na XVI Jornadas del Seminário 
Interuniversitario de Investigación em Didáctica de las Matemáticas (SI-IDM), na Escola de Magistério de 
Huesca, Universidade de Zaragoza, em 1 de abril de 2001. 



 

 

Os momentos de estudo e os postulados que os modelam, evidenciam a importância 

que deve ser dada à elaboração de uma organização didática que objetiva o ensino e a 

aprendizagem de uma organização matemática. 

Chevallard (2001) expressa este “isomorfismo” didático-matemático em uma escala 

hierárquica que serve como codeterminação da OD e da OM relativas a um saber matemático, 

isto é, cada nível corresponde a um nível de estruturação da OM e, em cada um deles, se 

introduzem restrições particulares sobre o que será didaticamente possível na aula. Eis a 

escala: 

    

Chevallard (2001) explica que na coluna da direita a hierarquia de entidades deve ser 

assim interpretada: “Para transmitir conhecimentos sobre certa questão, há que recorrer a um 

caminho que começa na sociedade, continua pela escola, segue por certa área dentro de uma 

disciplina na qual se estuda a questão, por certo setor dentro da área e por certo tema do 

setor.” 

Nessa perspectiva, entendemos que para a problemática de construir uma tabela de 

senos, precisamos recorrer aos fundamentos históricos que nos levem aos primeiros indícios e 

às necessidades que motivaram o surgimento da Trigonometria; lembrar os fatos que 

possibilitaram o desenvolvimento da trigonometria e consequente construção das tabelas 

trigonométricas.   

O construir/reconstruir uma metodologia de ensino de Trigonometria via construção 

de tabelas trigonométricas precisa, além de recorrer aos elementos históricos, integrar com 

áreas outras, dentro ou fora da Matemática, que permitam além da compreensão da construção 

de uma tabela, contribuir para a formação de um professor que se predispõe a refletir e a 

apreciar as múltiplas dimensões da Matemática e suas relações com todos os outros aspectos 

culturais.  

Sociedade 

Escola 

Pedagogia 

Disciplina 

Área 

Setor 

Tema 

Questão 



 

 

A proposição da organização didática pressupõe a possibilidade de uma construção 

constante, por parte do estudante, das noções matemáticas presentes em cada atividade. Essa 

deve ser a preocupação do professor a partir da elaboração das atividades até o momento das 

orientações dadas por ocasião da realização das mesmas.  

Para Mendes (2001)  

 

as atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas para que os alunos 
possam se autoconduzir durante a construção de sua aprendizagem. Elas devem, 
portanto, ter como principal finalidade, conduzir os alunos à construção das noções 
matemáticas através de três fases: a experiência, a comunicação oral das ideias 
apreendidas e a representação simbólica das noções construídas, (Mendes, 2001, p. 
58-59)  

 
 
visto que 
 

a verbalização favorece o processo de construção do conhecimento quando inclui 
momentos de interação entre os indivíduos que processam essa construção, 
principalmente na comunicação oral sobre o que foi realizado e percebido na 
atividade. Desse modo devemos prever um momento para a socialização das 
informações entre os alunos, pois isso é fundamental para o crescimento intelectual 
do grupo. Para que isso ocorra, o professor deve criar um ambiente adequado e de 
respeito mútuo entre os alunos e adotar a postura de um membro mais experiente do 
grupo e que possa colaborar na aprendizagem deles. (Mendes, 2001, p. 60) 

 

A concepção de verbalização defendida por Mendes (2001), da comunicação oral 

sobre o que foi realizado e percebido na atividade, representa um movimento de ação-reflexão 

que fortalece/contribui, de maneira decisiva, para uma prática reflexiva nas aulas de 

Matemática. 

Esse autor recomenda ainda que o caráter de continuidade se encontre presente nas 

atividades, de tal forma que uma esteja conectada à seguinte e que “ao final das atividades 

sejam alcançadas plenamente as etapas construtivas da aprendizagem previstas por esse tipo 

de proposta” (Mendes, 2001, p. 60). Esse processo contínuo propicia a construção de 

conceitos matemáticos, o desenvolvimento de habilidades e a capacidade de aplicar esses 

conceitos na solução de situações problema que possam surgir.  

Na construção/reconstrução do saber, acontece uma mútua colaboração entre professor 

e aluno, visto que, durante todo o processo de busca e até a incorporação da aprendizagem, o 

aluno conta com a colaboração do professor, que ao considerar a percepção do aluno, leva-o a 

verbalizar as ideias percebidas para então orientá-lo na representação simbólica dos conceitos 

apreendidos.  



 

 

É importante que nas atividades sempre seja visualizada uma ação metodológica 

centrada no ensino/aprendizagem pela experiência direta, com situações naturais e 

provenientes do conteúdo histórico, visto que, a redescoberta propõe o emprego de elementos 

aprendidos atuando em novas situações, em que o aprender fazendo é essencial, visto que a 

base cognitiva é centrada no conhecimento prévio do aluno e o processo de busca e seleção é 

determinado pelas condições em que se aprende. (cf. Mendes, 2001) 

Foi com base nessa concepção que ensaiamos os primeiros passos para a elaboração e 

aplicação das atividades, e que passamos a relatar a seguir.  

 

4.2 – Os primeiros ensaios 

 

Conforme dissemos anteriormente, na busca de elementos que ajudassem a enriquecer 

nossa pesquisa decidimos aplicar, com alunos do curso de formação de professores de 

Matemática, atividades sobre o processo de construção da tabela de senos construída por 

Copérnico.  

A realização dessas atividades foi movida pelo desejo de observarmos as reações e 

manifestações dos futuros professores de Matemática ao conhecerem referido processo, não 

com intenção de analisarmos a realização das atividades pelos licenciandos. Nosso propósito 

foi o de buscarmos elementos que se coadunassem com a análise feita por nós acerca dos 

saberes que a obra de Copérnico pode proporcionar aos professores em formação.  

Preliminarmente, elaboramos atividades para serem aplicadas no minicurso que 

apresentamos como proposta para ser ministrado por ocasião da XIX SEMANA DE 

MATEMÁTICA do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da UFRN, realizada de 12 

a 14 de novembro de 2007, com título “Passos iniciais na construção da tabela trigonométrica: 

da medida da corda à medida do seno”.  

O público alvo desse minicurso eram professores de Matemática, em formação e em 

exercício, e contou com cerca de 38 participantes. Devido à duração do minicurso ser de dois 

dias com um total de 4 horas, duas horas em cada dia, procuramos mostrar apenas um pouco 

da história e os passos iniciais da construção da tabela trigonométrica, sendo na ocasião 

distribuído aos participantes o texto que apresentamos no Apêndice I desta tese. 

O outro momento no qual tivemos oportunidade de realizar aplicações prévias sobre a 

construção de tabelas trigonométricas, aconteceu também no segundo semestre letivo de 2007 

na UFRN, quando atendemos o convite do professor Dr. Iran Abreu Mendes para desenvolver 

algumas atividades sobre a construção de tabelas trigonométricas em sua turma da disciplina 



 

 

Tópicos da História da Matemática, a qual é ofertada no 6º semestre do curso. A turma 

contava com 12 alunos e foram colocadas à nossa disposição 8 horas/aula. Nessa ocasião, foi 

possível desenvolvermos mais atividades, ou seja, aprofundarmo-nos um pouco mais na 

construção de tabelas do que por ocasião da SEMANA DE MATEMÁTICA. 

É importante salientar que em ambas as ocasiões, as atividades eram iniciadas com um 

breve histórico sobre o surgimento da Trigonometria e a construção das tabelas.  

 

 
                        Foto 1: Professores em formação entram em contato com a história da Trigonometria. 

 

De um modo geral houve boa receptividade da turma para a realização das atividades 

em que se utilizavam como recursos apenas a régua ou o esquadro, o compasso e a 

calculadora.  

No primeiro bloco de atividades, que denominamos “Construções Geométricas com 

Régua e Compasso”, apresentamos a atividade “Explorando a circunferência” na qual 

sugerimos que os alunos tentassem encontrar procedimentos para dividir a circunferência em 

3, 4, 5, 6, 8 e 10 partes iguais para depois inscreverem o polígono regular correspondente. 

Essa atividade tinha como objetivo familiarizar os professores em formação com as 

construções geométricas, que foram, historicamente, a base das primeiras tabelas 

trigonométricas construídas: as tabelas de cordas. Alguns alunos encontraram mais facilmente 

os procedimentos para divisão em 3, 4 e 6 partes iguais. Entretanto, para fazerem a divisão em 

5 e 10 partes foi preciso que os orientássemos, indicando o procedimento adequado para 

realizarem a divisão da circunferência. Encerrando esse bloco de atividades colocamos a 

seguinte questão: “Que relação você encontra entre os lados dos polígonos regulares inscritos 



 

 

e as cordas determinadas por eles na circunferência?” Não houve muita dificuldade para os 

estudantes em relacionarem o lado de cada polígono regular inscrito com a corda do arco de 

circunferência subtendido por esse lado. 

 

 
 Foto 2: Futuros professores trabalhando na construção da tabela de Copérnico 

 
 

O segundo bloco de atividades teve a finalidade de, partindo das construções e 

conceitos trabalhados anteriormente, ir das “Cordas aos senos”. Inicialmente foi pedido que 

encontrassem uma relação de comprimento para as cordas dos arcos de 0°, 60°, 90°, 120° e 

180°. 

Não houve dificuldade, por parte dos estudantes, em encontrar essas relações em 

função do raio do círculo, até porque a maioria delas (lados do polígonos regulares inscritos) 

já era do conhecimento deles, apesar de muitos não saberem a razão de ser da relação, isto é: 

conheciam a técnica mas não a tecnologia.  

Em seguida, questionamos se haviam observado a presença de arcos suplementares e 

como era possível determinar, a partir de uma corda conhecida, a corda de seu arco 

suplementar. A partir daí, pedimos que considerassem o raio do círculo igual a um e, com o 

auxílio da calculadora, encontrassem o comprimento das cordas dos outros arcos, medidas 

necessárias para preencher a tabela I que apresentamos a seguir   

 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela I 
 

Arco ou Ângulo Central α Crd α 

0°  
36°  
60°  
72°  
90°  
108°  
120°  
144°  
180°  

 
 

 
Na sequência desse bloco, apresentamos a atividade “Relacionando corda e seno”, em 

que os alunos, com a construção de uma corda em um círculo, procuraram encontrar uma 

forma de relacionar a corda de um arco com o seno de um ângulo e estabelecer uma lei geral 

de conversão para, a partir da medida de uma corda, chegarem à medida do seno. Não foi 

muito simples a determinação dessa relação por parte dos estudantes e, mais uma vez, foi 

preciso nossa intervenção chamando atenção para alguns pontos importantes. Mas ao final, os 

alunos estabeleceram uma lei que permitiu calcularem os senos dos ângulos, completando a 

tabela II apresentada a seguir. 

 
 
 

Tabela II 
 

Arco ou Angulo Central α Sen α 

 0°  
18°  
30°  
36°  
45°  
54°  
60°  
72°  
90°  

 

 

Estas atividades podem ser encontradas, na íntegra, no Apêndice II deste estudo.    



 

 

Durante o período em que aplicamos essas atividades na turma, contamos com a 

presença do professor da turma, Iran, e também de alunas da Pós-Graduação que,nessa turma, 

realizavam sua docência, e que, por conhecerem melhor os alunos, fizeram de maneira 

informal e oralmente alguns comentários acerca do comportamento e das atitudes observadas 

na turma: “Houve um processo gradativo de interesse pela realização das atividades, inclusive 

de alunos que até então apresentavam certa resistência em participar das aulas, na medida em 

que eram encontradas relações com o que já conheciam, como por exemplo, sobre o seno dos 

arcos” (E. M.). 

Os comentários acima descritos são confirmados pelos depoimentos dos alunos da 

turma quando dizem: “[...] as aulas foram levadas a sério e na descontração, acho isso 

interessante, pois acabou envolvendo a todos.” (Relatos, 2007) 

As dificuldades dos alunos em relação a assuntos como Geometria e Trigonometria, 

que em nossa vivência como formadora de professores temos observado, são reforçadas pelos 

depoimentos dos estudantes: “o próprio esclarecimento que eu tinha em relação à 

circunferência, círculo, era limitado”, “essas atividades desenvolvidas contribuíram para 

descobrir e compreender propriedades e características importantes das figuras geométricas”. 

(Relatos, 2007) 

 

Em particular, eu não sabia construir alguns polígonos inscritos numa 
circunferência  usando para isso apenas régua e compasso. Foi um aprendizado 
fazer tais construções. Devo destacar, porém, que o que me deixou entusiasmado 
foi verificar/descobrir a relação entre a corda de uma circunferência e o 
seno/cosseno de um ângulo; não esquecendo de saber da evolução desse 
conhecimento, a história, a descoberta. (Relatos, 2007) 

 

A utilização da História da Matemática, como vimos no depoimento acima, colaborou 

para que houvesse por parte dos estudantes maior interesse e entusiasmo pelo assunto 

abordado, sendo considerada como “uma emocionante viagem ao passado que desafia o 

interesse e conhecimento dos alunos”. (Relatos, 2007) 

Observamos, que além do saber do conteúdo matemático e do saber fazer desse 

conteúdo, também houve o desenvolvimento de um saber reflexivo quando os estudantes 

assim se manifestam: “São atividades assim, que nós alunos universitários precisamos, 

principalmente pela forma como foi abordada, deixando com que os alunos tentassem 

resolver.”; “Se eu tivesse aprendido dessa forma teria outra visão hoje da trigonometria.” 

(Relatos, 2007) 

 



 

 

Atitudes de reflexão com relação à futura atividade como professores, também são 

constatadas  

  

[...] Acredito que minhas futuras aulas, como professor de matemática, serão muito 
mais interessantes se eu usar esse conhecimento ora aprendido, mostrando a 
evolução histórica dos conceitos, como também fazer uso do compasso e da régua a 
fim de mostrar para meus futuros alunos que o conhecimento surge do pensar e do 
fazer. (Relatos, 2007)  
 

Essas manifestações nos deram a certeza de que este seria de fato, o rumo certo a 

tomar para realizarmos nossa pesquisa, de maneira que obtivéssemos respostas aos nossos 

questionamentos sobre as possíveis contribuições que a obra de Copérnico, utilizada a partir 

da construção de tabelas trigonométricas, pudesse proporcionar à formação do futuro 

professor de Matemática e ao seu trabalho em sala de aula. 

Assim sendo, no primeiro semestre letivo de 2008, assumimos na UFRN, em nome de 

nossa orientadora, uma turma de Didática da Matemática para que pudéssemos desenvolver 

de maneira mais completa os procedimentos de construção da tabela por Copérnico, aliando a 

esses procedimentos os conhecimentos, matemáticos ou não, necessários para a melhor 

percepção da importância desse momento histórico para a humanidade.  

Para esta ocasião elaboramos oito atividades, que podem ser encontradas no Apêndice 

III, nas quais adotamos como dinâmica de realização, trabalhos em duplas e/ou grupos com, 

no máximo, quatro alunos.  

A turma tinha 15 alunos matriculados, entretanto, dois desses alunos, só frequentaram 

as aulas nas primeiras semanas, não chegando a participar das atividades por nós programadas 

sobre a abordagem histórica da construção de tabelas trigonométricas. Isso aconteceu porque, 

como dissemos, assumimos a disciplina desenvolvendo integralmente o programa previsto e 

só depois de concluí-lo aplicamos as atividades que entendemos dariam subsídios para nossa 

pesquisa. 

Até certo ponto, foi bom conhecermos os estudantes e discutir com eles temas 

relevantes sobre a didática da matemática e a formação do professor, pois eles nos ajudaram a 

fazer, durante o processo de aplicação das atividades, algumas considerações sobre as atitudes 

e procedimentos apresentados por alguns dos integrantes da turma. Entretanto, o fato de a 

aplicação da metodologia ocorrer do meio para o final do semestre, levou a  um processo de 

descontinuidade no desenvolvimento das atividades pelas faltas constantes dos alunos, que 

estavam envolvidos e preocupados com provas de disciplinas, consideradas por eles de maior 

dificuldade de aprendizagem do que as de caráter pedagógico. Tentamos, por diversas vezes, 



 

 

apresentar argumentos que contrariassem essa concepção lembrando a importância da 

atividade para a formação do professor de Matemática e sua prática futura. Alguns alunos 

mostravam compreensão, procuravam fazer as atividades realizadas nas aulas que haviam 

faltado, até porque cobrávamos isso. Entretanto, em outro dia, estavam novamente ausentes 

da aula, sem um motivo forte que justificasse essa ausência. 

Nessa ocasião, as atividades foram mais complexas e integralmente desenvolvidas. 

Apresentamos inicialmente três questões para que os professores em formação respondessem: 

“Qual o seno de 1°?”, “Que meios você utilizou para responder a questão anterior?” e “Como 

você acha que se chegou ao cálculo do seno de 1°?”. Essas questões tinham o objetivo de, 

através de uma situação problema, despertar a curiosidade e o interesse dos futuros 

professores para a construção de tabelas trigonométricas. 

Por entendermos que o professor, além de conhecer os conceitos da matemática com 

os quais vai trabalhar, precisa saber também a história e os obstáculos envolvidos na 

construção desses conceitos, inserimos nas atividades um breve histórico sobre a 

Trigonometria envolvendo momentos marcantes da sua evolução e desenvolvimento. 

Procuramos inicialmente situar historicamente os professores em formação nas 

civilizações onde surgiram os primeiros indícios de utilização da Trigonometria, por meio de 

um texto narrativo, elaborado por nós e com base nas leituras e pesquisas realizadas, de fotos 

de documentos antigos e também de mapas antigos. Logo após, apresentamos um mapa do 

mundo atual e solicitamos que localizassem nele as civilizações onde a Trigonometria foi 

primitivamente utilizada, para que pudéssemos observar, nos professores em formação, 

atitudes de atenção e localização considerando principalmente civilizações que hoje já não 

existem. 

Em seguida, tratamos do desenvolvimento da Trigonometria, fazendo uma exposição 

oral sobre os fatos históricos que contribuíram para esse desenvolvimento e complementamos 

a exposição oral com um texto que destaca os primeiros construtores de tabelas 

trigonométricas. 

Ao tratar da construção da tabela de cordas que deu origem às tabelas trigonométricas, 

quando apresentamos a representação da função corda, colocamos como atividade, para ser 

desenvolvida em dupla, a busca de uma relação entre a medida da corda do ângulo central, 

usada por Hiparco, e a medida, hoje utilizada, do seno da metade desse ângulo. (ver Apêndice 

III, Atividade 2) 

 

 



 

 

 

 
   Foto 3: Futuros professores dando os primeiros passos para a construção da tabela. 

 

 
Percebemos nessa ocasião, a necessidade de recorrer ao conceito de ângulo central e 

também a outras relações que envolvessem medidas de ângulos em círculos. Um pouco mais 

tarde entendemos que essa atividade de relacionar a medida da corda com o seno, deveria ter 

sido colocada em outro momento, quando os estudantes já estivessem mais familiarizados 

com a função corda. (conforme Atividade 5 no Apêndice III) 

Com base na hipótese de que o lado de um polígono inscrito é corda de um ângulo 

central, estruturamos uma atividade sobre construções geométricas com régua e compasso 

com o objetivo de ampliar conceitos e estabelecer relações entre elementos geométricos, e 

desenvolver habilidades de manuseio do material de desenho. (ver Atividade 3 do Apêndice 

III) 

Nessa atividade, observamos que a maioria dos componentes da turma utilizava 

corretamente o material de desenho, talvez pelo fato de já haverem cursado a disciplina 

Desenho Geométrico. Notamos que esses estudantes lembravam-se de elementos como 

mediatriz, apótema etc, e também de procedimentos sobre a construção de triângulos 

equiláteros e de quadrados, procurando, a partir desses procedimentos, inscrever os polígonos 

no círculo. 

No entanto, aqueles que ainda não haviam cursado a disciplina Desenho Geométrico, 

apresentaram dificuldade inclusive com relação ao reconhecimento de alguns elementos 



 

 

geométricos como, por exemplo, ao tentarem traçar uma mediatriz, confundiam-na com 

bissetriz. 

A relação entre o lado dos polígonos regulares inscritos, de 3, 4 e 6 lados 

(representados na Figura 6, a seguir, como L3, L4 e L6), e as cordas que eles representavam era 

encontrada rapidamente.  

 

 

            

    

  

    

Figura 6 – Representações da divisão da circunferência em 3, 4 e 5 partes iguais. 

 

Entretanto, a relação entre as cordas e o raio do círculo levou algum tempo para ser 

determinada. Ao final, conforme previmos no Capítulo III, os alunos admitiram que 

conheciam a relação, mas não imaginavam que sua demonstração fosse dessa forma e tão 

simples. 



 

 

No que se refere à divisão da circunferência em 5 e 10 partes (cuja construção  

apresentada a seguir na Figura 7, destaca os lados dos polígonos regulares de 5 e 10 lados, 

respectivamente, L5 e L10),  também conforme previmos, tivemos de guiá-los em cada passo 

para que o fizessem pois não conheciam o procedimento. No entanto, a relação do lado do 

polígono inscrito com as respectivas cordas foi determinada com facilidade. 

 

    

Figura 7 – Representação da divisão da circunferência em 5 e 10 partes iguais. 

 

 

 

Antes de partir para medir as cordas, que daria início à construção da tabela de senos 

nos moldes da que Copérnico construiu, apresentamos um pequeno comentário sobre as 

teorias de Ptolomeu e Copérnico, o Geocentrismo e o Heliocentrismo. A leitura desse texto 

(que pode ser encontrado no Apêndice III entre as atividades 3 e 4) suscitou boas reflexões 

dos estudantes, lembranças de estudos feitos em outras disciplinas e conclusões interessantes 

acerca da relação com a Trigonometria. 

 



 

 

 
             Foto 4: Professores em formação conhecendo a teoria de Copérnico. 

 

No decorrer da atividade “Medindo as cordas” (Atividade 4 do Apêndice III), 

detectamos a facilidade no manuseio da calculadora, a correta utilização da relação entre 

corda e seno, mas alguma dificuldade na interpretação de um comando, fato que nos levou a 

rever a redação do comando e re-escrevê-lo de uma forma mais clara. 

No momento de calcular as medidas das cordas de 36° e 72°, foi preciso nossa 

intervenção com indagações e lembranças de procedimentos realizados, para que 

reconhecessem e visualizassem o triângulo retângulo na construção do pentágono e decágono 

regulares inscritos no círculo, que possibilita a aplicação do teorema de Pitágoras para o 

cálculo da medida das cordas. 

Após serem calculadas, pelos estudantes, as medidas de algumas cordas e dos valores 

de alguns senos (Atividade 5 do Apêndice III), foi-lhes apresentada a tabela de Copérnico (ver 

Anexo I). Dessa forma, os estudantes puderam interpretar e relacionar, com os valores dos 

senos encontrados nas atividades, os cálculos feitos por Copérnico. Essa atividade obteve boa 

resposta: os professores em formação conseguiram observar como a tabela está organizada, 

notar as diferenças entre os valores encontrados por eles e os que estão na tabela de 

Copérnico, e justificar essa diferença. 

Havendo no cálculo da medida de algumas cordas a necessidade de tratarmos de 

conceitos como segmento áureo, número de ouro, média e extrema razão, e sendo de nosso 

conhecimento que os componentes da turma nunca haviam tido contato com tais assuntos, 

preparamos uma atividade sobre o tema que teve o título de “Descobrindo o Segmento 

Áureo” (Atividade 6 no Apêndice III), durante a qual os professores em formação assistiram  



 

 

ao DVD educativo “Número de Ouro”, parte integrante do DVD Arte & Matemática. Após a 

reflexão sobre o que haviam assistido, os estudantes leram um texto com curiosidades 

matemáticas da proporção áurea (que se encontra no final da Atividade 6 no apêndice III) e 

em seguida procuramos relacionar, a partir de algumas proposições de Euclides, as medidas 

das cordas anteriormente determinadas, com a proporção áurea.  

 

 
                Foto 5: Futuros professores descobrindo o segmento áureo. 

 

Essa atividade nos levou a outra alteração em nosso planejamento, por termos 

detectado que, os professores em formação, não conseguiam reconhecer o termo “média 

geométrica” ou “média proporcional”, alegando que nunca haviam estudado esse assunto. 

Então, depois de pedirmos que fizessem uma pesquisa sobre o tema, procuramos lembrá-los 

de alguns tópicos, como por exemplo, relações no triângulo retângulo e progressão 

geométrica, em que a média geométrica é aplicada. 

Isso reforçou nossa teoria de que, nos cursos de matemática, os conceitos não são 

trabalhados, apenas os procedimentos. Os futuros professores de matemática demonstraram 

saber de memória relações como h2 = m.n e b2 = a.n e saber identificar uma progressão 

geométrica, entretanto não sabiam o que estavam aplicando e muito menos por que. Falta para 

eles o que Chevallard chama de logos ou o “conhecimento”, o discurso fundamentado que 

descreve, explica e justifica as técnicas usadas, chamado de tecnologia, e o argumento formal 

que justifica tal tecnologia, a teoria. 

 



 

 

Na sequência das atividades não houve grandes surpresas, como dissemos no Capítulo 

III o teorema de Ptolomeu era desconhecido de todos. É através desse teorema que Copérnico 

chega às relações que permitem calcular as cordas da diferença entre dois arcos, da metade de 

um arco e da soma de dois arcos. Estas relações foram apresentadas e, a partir delas, os 

estudantes conseguiram encontrar mais alguns valores para cordas e senos presentes na tabela 

que era parte das atividades iniciais e também comparar essas relações com as que hoje são 

utilizadas em Trigonometria (ver no Capítulo III, Atividade 7). 

Finalizamos as atividades apresentando o procedimento utilizado por Copérnico para o 

cálculo da corda de um grau, e consequentemente ao seno de 1° (no Apêndice III, Atividade 

8), permitindo assim que os professores em formação tivessem uma resposta à questão que, 

inicialmente, havia sido proposta a eles. 

 

4.3 – Destacando os saberes adquiridos 

 

Nos momentos em que desenvolvemos, junto aos futuros professores de Matemática, o 

processo de construção das tabelas trigonométricas, procuramos falar, não só sobre a história 

da Trigonometria, mas também do contexto histórico em que se deu o surgimento e o 

desenvolvimento desse ramo da Matemática. Como tratamos da construção de tabelas 

trigonométricas com base na tabela construída por Copérnico, foi imprescindível falar sobre a 

teoria desse astrônomo e da importância dessa teoria para a ciência e o estudo dos astros. 

Isso nos levou a observar a maneira como os professores em formação dialogavam 

com essas informações e ao mesmo tempo, o conhecimento que demonstravam já possuir. 

Com relação aos saberes ligados ao conteúdo matemático que foram contemplados no 

procedimento de construção da tabela podemos citar, além dos conceitos geométricos de 

elementos como ângulos no círculo, mediatriz, bissetriz, razão áurea e média geométrica, e 

daqueles relacionados diretamente à Trigonometria, como o significado de seno e cosseno e 

das relações entre esses elementos, os cálculos aritméticos e suas aproximações, e os 

procedimentos algébricos de fatoração e simplificação. 

Importante foi perceber que, a partir dessa experiência, os professores em formação 

foram capazes de relacionar esses conceitos, como mostram alguns de seus depoimentos: 

“Agora posso dizer com toda a certeza que sou capaz de estabelecer relações entre os 

elementos geométricos”; “conteúdos matemáticos [foram] melhor compreendidos e 

correlacionados com outros conteúdos matemáticos outrora vistos sem nenhuma relação”. 

(Relatos, 2008) 



 

 

Esses depoimentos nos levam a refletir sobre a visão fragmentada que os alunos de um 

modo geral têm sobre tais conteúdos. Entendemos que essa visão é consequência da forma 

não articulada como os conteúdos são tratados, tanto no Ensino Básico como no Ensino 

Superior, quando são estudados como duas coisas diferentes: Geometria é uma disciplina, 

Trigonometria é outra disciplina, as fórmulas são diferentes, as relações são diferentes.   

Miguel e Brito (1996, p. 56) compartilham de nosso ponto de vista quando fazem, 

entre outros, os seguintes questionamentos: “Nós [professores] conseguimos relacionar 

diferentes campos da matemática? Temos ideia de algumas aplicações de conceitos 

matemáticos em outras áreas do conhecimento?”. E defendem  

 

A participação orgânica da história da matemática na formação do professor pode 
ajudar a ultrapassar essa problemática tanto por possibilitar a explicitação de 
momentos nos quais a natureza qualitativa e quantitativa da produção matemática 
modificou-se em função dos problemas colocados por outras áreas (um exemplo 
nos é fornecido pelos inícios da geometria projetiva), quanto por facilitar a 
compreensão do conceito de “modelo” e possibilitar a verificação de alguns casos 
de utilização de modelos matemáticos na aplicação de conceitos de outras áreas 
(podemos, por exemplo, citar a utilização das funções trigonométricas nos 
fenômenos periódicos, tais como cordas vibrantes, ondas de rádio etc.) (Miguel,  
Brito, 1996, p. 56)  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) lembram que a atividade matemática 

tem significado para o aluno quando ele estabelece conexões entre os diferentes temas 

matemáticos, e entre estes e as demais áreas do conhecimento. Ao relacionar as ideias 

matemáticas entre si, os alunos podem reconhecer princípios gerais e estabelecer analogias 

que possibilitem a compreensão efetiva dos conteúdos matemáticos, ferramenta eficaz para 

resolver problemas e para a aprendizagem/construção de novos conceitos. (cf. Brasil, 1998a) 

Considerando que a Matemática deve ser vista como Ciência, com suas características 

estruturais específicas, é importante a percepção de que “as definições, demonstrações e 

encadeamentos conceituais e lógicos têm a função de construir novos conceitos e estruturas a 

partir de outros e que servem para validar intuições e dar sentido às técnicas aplicadas”. 

(Brasil, 1998b, p.41) 

Essa ampliação da fronteira entre dois campos do conhecimento fica evidente em 

nossa pesquisa, quando nos deparamos com manifestações como a que reproduzimos a seguir: 

“[...] observamos de forma bem visível, com a utilização de conhecimentos geométricos e 

relações algébricas, como chegar à corda e depois ao seno de um ângulo” (Relatos, 2008). 

Isso nos leva a constatar o quanto é valiosa, para a formação do professor, a utilização da 



 

 

história da Matemática e da Ciência, na medida em que dá uma noção exata de como um 

campo de conhecimento se expande para criar outro.  

Pois, como nos apontam os PCNs do Ensino Fundamental, o professor precisa ter um 

sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e uma concepção da 

Matemática, “como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos conhecimentos” 

(Brasil, 1998a, p.36).  

O prognóstico que fizemos quando da construção de nosso objeto de estudo sobre 

conteúdos com os quais os professores têm maior dificuldade em trabalhar, é confirmado por 

boa parte dos professores em formação quando dizem ser a Trigonometria e mesmo a 

Geometria, temas que os professores “não tinham interesse em apresentar [...] pois eram 

assuntos considerados por eles que os alunos sempre apresentavam um grau de dificuldade 

maior para o acompanhamento da matéria” (Relatos, 2008). E quando era ministrado 

acontecia “de modo superficial, algo bastante resumido e rápido” (Relatos, 2008) fazendo 

com que agora declarem: “Tudo que eu sabia sobre trigonometria tinha chegado até mim de 

maneira pronta, acabada (fórmulas e tabelas etc.)” (Relatos, 2008). 

Nesse sentido os PCNs recomendam ser fundamental não subestimar o potencial 

matemático dos alunos, mas reconhecer que podem resolver problemas, ainda que complexos, 

lançando mão dos conhecimentos que têm sobre o assunto e estabelecendo relações entre esse 

conhecimento e o recentemente adquirido. (cf. Brasil, 1998a)  

Assim sendo, reforça-se a concepção de que, nos cursos de formação de professores, 

as eventuais deficiências que os futuros professores trazem da escolaridade básica sejam 

atenuadas. O conhecimento de como determinado conteúdo foi construído e as necessidades 

que levaram o homem a desenvolvê-lo, pode ajudar a reverter esse quadro de carências de 

conhecimentos e proporcionar, aos futuros professores, uma formação com uma visão mais 

ampla de conhecimento, como percebemos ter acontecido com a construção da tabela de 

Copérnico. 

Brito, Neves e Martins (2004) defendem que a história da Ciência e da Matemática 

pode colaborar para que professores e alunos analisem conjuntamente os problemas que 

motivaram o desenvolvimento de teorias científicas e matemáticas, os quais, muitas vezes, se 

originaram em campos diversos. 

 Esta teoria é confirmada em nossa pesquisa quando, os professores em formação, ao 

comentar sobre as atividades desenvolvidas, declaram: 

 

 



 

 

Além de despertar em nós o interesse por geometria e nos mostrar que a matemática 
está presente em todos os lugares também nos despertou para aprendermos sobre a 
história da matemática, para buscarmos conhecimentos, os  surgimentos das teorias 
[...] (Relatos, 2008) 

 

Comentários como esses e as observações que fizemos quando do desenvolvimento 

das atividades programadas, nos permitem comprovar que a utilização da história da Ciência 

no ensino, possibilita o envolvimento e a participação do estudante na construção do 

conhecimento científico. Ao mesmo tempo permite que a conexão entre esses conhecimentos 

seja feita, retirando-os do isolamento imposto pela estrutura disciplinar vigente nas 

instituições de ensino. 

Conhecer como surgiu um conceito/teoria tem, em especial para o professor em 

formação, um papel didático-metodológico que contribui para a aquisição de saberes docentes 

relativos à prática pedagógica, posto que pode ajudá-lo a “responder possíveis 

questionamentos dos alunos à respeito da origem de uma fórmula matemática ou de algum 

resultado”.(Relatos, 2008) 

Esses saberes tornarão possível, ao professor, fazer a seleção dos conteúdos e as 

escolhas das estratégias mais adequadas à aprendizagem dos alunos, no contexto de sua sala 

de aula.    

Em consonância com a concepção de Miguel e Miorim (2004) sobre os papéis que, na 

prática, a história da Matemática deve cumprir, entendemos que tanto a história da 

Matemática como a história da Ciência de um modo geral, cumprem também um papel 

político crítico à medida que propiciam atitudes de reflexão acerca de novas maneiras de 

interpretar ideias e conceitos.  

Ao refletir sobre o momento histórico ligado a determinado tema ou conteúdo, o 

professor em formação adquire experiência cultural e pode avaliar criticamente a importância 

da Matemática naquele contexto, o que de certa forma o ajudará a valorizar os saberes e a 

capacidade criativa em todos os tempos, como revelam os comentários a seguir: “foi tudo 

muito trabalhoso [...] construído aos poucos e para chegar aonde chegou, foram muitos anos, 

mas muitos mesmo de tentativas e estudos” e “observei que a teoria de Copérnico era mais 

simples para se trabalhar, o seno de um grau não foi encontrado de uma maneira rápida [...] 

hoje encontramos o seno de um grau, de maneira fácil, através de uma calculadora”. (Relatos, 

2008)   

Ao mesmo tempo, com o conhecimento da matemática do passado, o professor em 

formação pode perceber a relação existente entre a produção cultural das diversas áreas do 



 

 

saber. Essa percepção poderá ajudá-lo a criar e/ou resolver situações quando estiver no 

exercício da docência, como comprovam os depoimentos dos estudantes de licenciatura: “vale 

ressaltar, também, a utilidade desta disciplina como referência para o comportamento do 

professor em sala de aula. A prioridade, evidentemente foi a matemática, mas poderia servir 

para docentes de outras disciplinas”. (Relatos, 2008) 

E ainda 

 

Isso ocorrendo de forma articulada num raciocínio lógico bem fundamentado e 
estruturado sem hesitação de conhecimento, e que com certeza ampliará novos 
horizontes para que relacionemos novos conteúdos ou ao menos procurar 
relacionar, agora não mais como alunos da disciplina e sim com formadores de 
opinião, desvendando conhecimentos, ideias que por acaso estejam “obscuras” nos 
valendo de instrumento que nos dê suporte para transmissão e compreensão do 
exposto a explicar ou ensinar ao alunado. (Relatos, 2008) 

 

Esses depoimentos fortalecem nossa posição de considerarmos indispensável que 

sejam oferecidas oportunidades para que os futuros professores conheçam, entendam e 

reflitam sobre o modo como a ciência foi produzida e constituída ao longo da história da 

humanidade, nas diferentes culturas.  

O que de certo modo é apontado pelas “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena” (Brasil, 2002), quando destacam a necessidade de, ao longo de sua 

formação, os futuros professores exercerem e desenvolverem sua autonomia profissional e 

intelectual e o seu senso de responsabilidade, tanto pessoal quanto coletiva – base da ética 

profissional.  

Essas mesmas diretrizes concebem que “uma cultura geral ampla favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, a possibilidade de produzir significados e 

interpretações do que se vive e de fazer conexões – o que por sua vez, potencializa a 

qualidade da intervenção educativa” (Brasil, 2002, p. 45).   

Foi o que imaginamos ao analisar a obra de Copérnico e percebemos nos ensaios 

realizados com alunos do curso de graduação em Matemática na UFRN: a possibilidade de, 

por meio de uma obra histórica, tornar a formação do professor de Matemática diferenciada 

do que hoje ocorre.  

Comprovamos com a experiência realizada quando desenvolvemos o processo de 

construção da tabela trigonométrica, a possibilidade de uma formação de professores de 

Matemática na direção das dimensões de saberes que defendemos no Capítulo I, dimensões 



 

 

que denominamos de: matemática, psicopedagógica, diversidade cultural e prática. A seguir 

passamos a comentar como vislumbramos, em nossa pesquisa, tal possibilidade.  

A dimensão matemática, na qual incluímos o conhecimento do conteúdo matemático, 

entendemos estar contemplada com a aquisição dos saberes ligados aos conceitos e 

procedimentos que permitiu, aos professores em formação, fazer a conexão entre os 

conteúdos trabalhados e ainda entre esses conteúdos matemáticos e outras áreas do 

conhecimento. Ao reconhecerem as relações que existem entre os diferentes tópicos da 

Matemática e entre eles e as diversas áreas de conhecimento, os futuros professores passaram 

a ver significado em muitos assuntos como é o caso da geometria quando confessam terem as 

atividades desenvolvidas despertado neles “o interesse por geometria” (Relatos, 2008).  

Nos depoimentos dos futuros professores, quando dizem, por exemplo, que a história 

da Matemática “será levada para a sala de aula quando eu estiver ensinando [...] e tenho 

certeza que eles [os alunos] ficarão muito interessados, devido à curiosidade que as crianças e 

os adolescentes têm.” (Relatos, 2008), detectamos o papel didático-metodológico exercido 

pelo tema abordado, e percebemos o desenvolvimento de uma autonomia crítica capaz de, no 

futuro, auxiliar esses professores na resolução de questões pedagógicas. Ao mesmo tempo, a 

reflexão do momento histórico a que está ligado o surgimento e o desenvolvimento do tema, 

propicia, ao professor, uma formação de conteúdo social que pode ajudá-lo a entender o 

contexto sociocultural da escola onde vai atuar e de seus futuros alunos.  

Com isso, entendemos estar a formação do professor direcionada na dimensão de 

saberes que foi por nós denominada de psicopedagógica.  

É incontestável a aquisição dos saberes da diversidade cultural. Em princípio, os 

conhecimentos prévios que os professores em formação demonstram possuir, quando 

recordam assuntos estudados no Ensino Básico, principalmente sobre história e geografia. 

Mas também ficou evidente a ampliação da cultura geral de muitos desses futuros professores, 

quando questionavam sobre o significado de alguns termos utilizados e, ao responder, 

procurávamos fazê-los verificar a estrutura da palavra e perceber que, através de prefixos e 

sufixos, é possível saber o que tal palavra quer dizer, como ocorreu, por exemplo, com os 

termos agrimensura e heliocentrismo, vocábulos que eram desconhecidos de alguns dos 

estudantes. 

Em relação à linguística acreditamos que muito também foi aprendido com a leitura e 

a interpretação dos textos históricos, com os quais tivemos oportunidade de trabalhar, e dos 

enunciados de problemas, definições e teoremas, inclusive ao verificar a diferença entre a 

escrita original e a de hoje. 



 

 

As atitudes de reflexão apresentadas pelos professores em formação, tanto em relação 

às experiências vivenciadas até então, quanto às perspectivas para o futuro trabalho como 

docentes, constituem saberes que promovem sua formação na direção da dimensão prática. 

São reflexões nas quais os futuros professores consideram terem feito “descobertas bastante 

valiosas” as quais ampliaram seus conhecimentos e preencheram suas expectativas. Ao 

mesmo tempo consideram que “tudo foi estudado de maneira bem detalhada, o que é essencial 

para nós que estamos nos formando professores, de modo que com estes conhecimentos, 

poderemos tornar nossas aulas mais interessantes com a utilização da história da Matemática” 

(Relatos, 2008). 

Essa teia de saberes envolvidos nessas quatro dimensões, entendemos serem 

necessários para que o professor em formação desenvolva as competências que o exercício da 

profissão exige, sejam elas de ordem conceitual – na forma de teorias, informações e 

conceitos; procedimental – na forma de saber fazer; ou atitudinal – na forma de valores e 

atitudes. No entanto é importante também que o professor saiba como os conhecimentos que 

ensina são/foram produzidos, que tenha ideia dos contextos e dos métodos de investigação 

utilizados pela diferentes ciências, para que não se torne mero repassador de informações. (cf. 

Brasil, 2002) 

Se a experiência de desenvolver, com os alunos do curso de graduação em 

Matemática, os procedimentos da construção da tabela por Copérnico nos forneceu elementos 

que permitem encontrar, nessa construção, implicações para a formação de um professor de 

Matemática com uma ampla visão de conhecimento, com a análise da obra de Copérnico não 

foi diferente. 

Quando Mourão (2003) comenta que a obra de Copérnico foi elaborada com base nas 

ideias dos astrônomos antigos e medievais, porém que serviu de base para as ideias de Kepler 

e Galileu, torna evidente que o conhecimento nunca está acabado, mas, ao contrário, está 

sempre em construção e que vem sendo construído pelo homem ao longo do tempo. O que só 

é possível a partir das relações dos homens com outros homens. 

Nossos professores em formação também assim concluíram quando, em suas 

reflexões, declaram: “pude perceber que a matemática realmente não é algo pronto e acabado, 

foi construída aos poucos e pra chegar aonde chegou, foram muitos anos, mas muitos mesmo 

de tentativas e estudos”. (Relatos, 2008)  

Nessa perspectiva entendemos que, ao conhecer a obra de Copérnico, os futuros professores 

verificam que na elaboração de sua teoria, o autor não desprezou as ideias de seus 

antecessores, da mesma forma que suas ideias foram consideradas pelos que o sucederam. Ao 



 

 

refletir sobre isso, podem então verificar a importância de valorizar a relação com seus pares e 

dessa forma, se prepararem para estabelecer vínculos de cooperação e parceria no ambiente de 

sua futura prática escolar.  

Conhecer os cuidados tomados por Copérnico antes de publicar sua obra, por saber 

antecipadamente o impacto que iria causar frente às ideias filosóficas da época, também 

contribui para a formação do professor. Refletir sobre essa precaução de Copérnico  

possibilita que o professor em formação perceba que, antes de por em prática suas ideias e 

opiniões, é necessário não só conhecer o contexto espacial onde vai exercer a docência, mas 

também desenvolver atitudes de reflexão inerentes ao contexto sociocultural da escola e de 

seus futuros alunos. 

Com o conhecimento da obra de Copérnico, os professores em formação têm também 

a oportunidade de constatar que o desenvolvimento da Trigonometria se deu por uma 

necessidade prática, ou seja, que não foi por causa da curiosidade do matemático, mas da 

exigência de explicar/resolver um problema – o movimento dos planetas – que estava presente 

em outra ciência.  

Isso ocorre com outros temas matemáticos, cujo surgimento e desenvolvimento têm 

acontecido pela necessidade de resolver problemas surgidos em outras ciências. Dessa forma 

ao conhecer, já na formação inicial, uma obra que retrate parte da história da Ciência, o futuro 

professor pode vir a ter o estímulo para, em sua prática pedagógica, integrar a história na 

Matemática.  

Essa integração nos convida a colocar o desenvolvimento da Matemática no contexto 

científico de um determinado tempo e na história da sociedade, que torna possível constatar a 

estreita relação que existe entre a história da Matemática e a história da humanidade, ao 

mesmo tempo em que permite que a Matemática seja vista como uma atividade intelectual, 

em vez de um corpus de conhecimentos ou um conjunto de técnicas, como habitualmente 

acontece. (cf. Jahnke et al., apud Furinghetti, 2007).  

Furinghetti (2007) comenta como frequentemente é defendido pela literatura, que o 

entendimento cultural promovido pela história tem algum vínculo com a necessidade de 

humanizar o ensino de Matemática, e cita a descrição de Tymoczko para este link: “introduzir 

os alunos na matemática humanista é para apresentar-lhes um homem de aventura, uma 

aventura que mostra que os seres humanos têm realmente participação na história”. 

(Tymoczko, 1994, apud Furinghetti, 2007, p. 131)   

Em nosso entendimento, o conhecimento da história, do contexto onde se deu o 

surgimento de uma teoria, nos obriga a olhar em volta de diferentes maneiras e a ver o que em 



 

 

outra visão nos escaparia. Na perspectiva de uma melhor compreensão das raízes de um 

conceito, identificadas pela história, é possível que o professor em formação encontre o seu 

próprio caminho para a apropriação do significado dos objetos matemáticos. A apropriação 

desse significado pode ser tanto no sentido de seu próprio entendimento, como no sentido do 

objeto a ser ensinado. 

A construção da tabela com a medida das cordas, por exemplo, pode conduzir o 

professor em formação, à pesquisa de teoremas e postulados que justifiquem os 

procedimentos e o entendimento de conceitos utilizados por Copérnico, dando oportunidade a 

que tais conceitos sejam resgatados e/ou melhor compreendidos, como constatamos em nosso 

ensaio na UFRN. 

Na obra de Copérnico, destacamos em especial a oportunidade de obtenção de um 

conhecimento cultural em vários aspectos. O que de certa forma pode favorecer para que o 

professor em formação desenvolva a sensibilidade, a imaginação, e a possibilidade de 

descobrir e fazer relações entre significados e interpretações do que se vive, potencializando 

assim a qualidade da intervenção educativa, como recomendam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. (cf. Brasil, 2000) 

Ao nos situarmos historicamente no tempo em que Copérnico viveu, a Renascença, 

verificamos que é possível examinar criticamente os acontecimentos que contribuíram para o 

desenvolvimento das ciências, tais como: a prática da observação da natureza na investigação 

científica e na educação, a revolução que ocorreu no ensino com a transformação de planos e 

métodos e, com a descoberta de novos mundos, a mudança da visão do homem sobre si 

mesmo. 

A obra de Copérnico também pode contribuir para que o professor em formação 

adquira e/ou amplie sua cultura em diferentes campos. Os conhecimentos sobre o cosmo, os 

planetas, as estrelas, além de colocá-lo em contato com o universo geográfico, torna familiar e 

esclarece sobre termos como meridiano, latitudes, longitudes e eclipses, por exemplo. As 

explicações sobre os arcos e ângulos das interseções do equador, da eclíptica e do meridiano, 

e sobre a declinação e ascensão reta resultantes, mostra o quanto de relação existe entre a 

Matemática e a Geografia. 

A relação existente entre a Astronomia e a Matemática também pode ser destacada e 

até servir de motivação para o professor em formação. Da mesma forma como a construção 

da tabela trigonométrica, pode ser desenvolvida uma atividade que tente reproduzir o 

movimento retrógrado dos planetas – problema maior dos astrônomos antigos. Utilizando 



 

 

apenas régua e compasso como recurso, podemos representar um sistema solar, com as 

estrelas fixas no alto, a Terra e um dos planetas, cada um com seu tempo próprio de revolução 

em torno do Sol, e simular, comparativamente com a evolução da Terra, o movimento 

descrito por esse planeta. Tal procedimento permitirá constatar que, como diz Copérnico, os 

planetas não giram todos com a mesma velocidade angular e dar ideia do movimento 

retrógrado que o planeta descreve. 

A história dá, ao professor em formação, oportunidade de perceber que a evolução do 

pensamento científico e a consequente construção de novas teorias, foram fruto do debate 

entre homens de ciência nem sempre com as mesmas ideias, e que muitas vezes nem ao 

menos exerciam atividades similares. Contudo, foi essa diversidade que permitiu o 

desenvolvimento da ciência com as informações advindas de novas conquistas, como as que 

aconteceram a partir das grandes navegações no século XV.    

Com o conhecimento da obra de Copérnico, o futuro professor verifica que foi a 

curiosidade de saber sobre o mundo que provocou o desenvolvimento da Astronomia, e ao 

observar atentamente a história constata que, de certo modo, todas as grandes descobertas da 

humanidade ocorreram movidas pela curiosidade do homem em saber mais sobre si mesmo e 

sobre o mundo que o cerca. Refletir sobre essa verdade pode fazer com que o professor em 

formação perceba como é importante estimular a curiosidade e o quanto é de sua 

responsabilidade agir assim com seus alunos. 

Tudo isso pode ajudar o futuro professor a refletir acerca de seu papel como educador 

que precisa se envolver com os problemas relativos ao processo educativo de formação do 

cidadão e de construção do mundo, e ao mesmo tempo estar intimamente ligado ao contexto 

sociocultural da escola e de seus alunos, para tentar resolver as questões pedagógicas quando 

se lhe apresentarem. 

A seguir, apresentamos nossas considerações sobre o estudo que realizamos, tentando 

responder a questão feita inicialmente por nós sobre como uma obra clássica na História da 

Ciência, como “De revolutionibus orbium coelestium” de Nicolau Copérnico, pode contribuir 

para a formação mais ampla de um professor de Matemática, a qual norteou nossa pesquisa.  

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após o desenvolvimento de todas as fases da nossa pesquisa é necessário refletirmos 

acerca dos questionamentos que nortearam todo o nosso percurso ao longo dessa experiência, 

de forma que possamos mostrar a importância desse trabalho para a formação do professor, 

em especial do professor de Matemática. 

 Ao iniciar a pesquisa tínhamos como intenção responder aos questionamentos que 

surgiram ao longo de nossa trajetória profissional, acerca dos problemas que se fazem 

presentes quando se põe em foco o ensino e a aprendizagem da Matemática. Após 

considerarmos que a preparação do aluno deve acontecer no sentido de que, ao apropriar-se 

do conhecimento matemático, lhe seja proporcionado acesso à cultura tornando-o assim apto a 

inúmeras competências, percebemos a necessidade de o professor estar preparado para 

conduzir o processo de ensino em tal direção.  

 O diálogo com autores que se dedicam a estudar a formação de professores e nossa 

experiência, adquirida principalmente no longo percurso que empreendemos como professora 

de Matemática no Ensino Básico, tornaram possível que elegêssemos um conjunto de saberes 

os quais entendemos serem componentes necessários para formar professores de Matemática 

com uma visão mais ampla de conhecimentos, capazes de atuar de forma articulada em seu 

ambiente de trabalho e melhor comprometidos com o ensinar e o aprender. 

 Nossa vivência como educadora e formadora de professores de Matemática, permitiu-

nos enunciar os temas com os quais, ao ensinar, os professores parecem se sentir pouco à 

vontade: a Geometria e a Trigonometria. A partir daí, começamos a antever que a apropriação 

da história da Matemática poderia ajudar o professor a melhor compreender os diversos temas 

matemáticos e assim se sentir mais à vontade com o tópico que vai ensinar.  

 A nosso ver, o exercício da docência exige bem mais que conhecer a matéria a ensinar. 

O profissional da educação precisa, além de aptidões e habilidades específicas, ser possuidor 

de uma cultura que lhe permita transitar com desenvoltura não só na área que atua, mas em 

ambientes variados, nos quais possa demonstrar o quanto é conhecedor e consciente dos 

problemas do mundo, quer sejam eles do presente ou do passado.   

 No entanto o que temos constatado, é que os futuros professores são carentes de 

conhecimentos sobre os acontecimentos que levaram o mundo a ser como é. Ao mesmo 

tempo, verificamos haver pouca preocupação nos cursos de formação de professores, em 

especial no de Matemática, em incentivar os estudantes a se desenvolverem culturalmente 

nesse sentido. Os currículos são muito voltados para o cálculo, as demonstrações e os 



 

 

procedimentos, necessários sim, mas que seriam mais bem compreendidos se o professor em 

formação conhecesse também de que forma se chegou a tais demonstrações e procedimentos, 

e os fatos históricos que impulsionaram o desenvolvimento de determinado tema.     

Em vista disso, este trabalho propõe uma reflexão sobre a importância do 

conhecimento da História da Ciência para a formação do professor de Matemática e sobre as 

possibilidades de exploração da obra de Nicolau Copérnico, As Revoluções das Orbes 

Celestes,  na formação desse professor. 

Ao optarmos pela obra de Copérnico, foi nossa pretensão aliar, à necessidade de lançar 

um olhar diferente sobre a Trigonometria, a oportunidade de percorrer caminhos para que 

novos voos culturais sejam alçados pelos professores em formação.   

Precisamos aqui confessar que trabalhar com a obra de Copérnico se constituiu, num 

primeiro momento, um grande desafio para nós. Conhecendo-a como uma obra de 

Astronomia, não nos julgávamos capaz de analisá-la e mais ainda compreendê-la, pois, como 

dissemos a nossa orientadora “como vou entender isso, eu não sou astrônoma, sou apenas 

professora de Matemática”. O fato é que só víamos na obra de Copérnico o estudo dos astros, 

dos epiciclos e deferentes. Não havíamos pensado, nem nos detido em toda a Matemática 

presente na obra e o quanto ela era capaz de auxiliar na formação do professor dessa 

disciplina. 

Entretanto constatamos, tanto em nossa pesquisa teórica como na experiência que 

realizamos com alunos do curso de formação de professores de Matemática, que a obra de 

Copérnico pode proporcionar ao professor em formação, o preparo necessário para lidar com 

o estágio de desenvolvimento dos alunos e com isso minimizar uma série de problemas, a 

começar pela evasão escolar.  

Atualmente o aluno espera encontrar uma escola que dê respostas plausíveis aos seus 

questionamentos e que o ajude no desenvolvimento de suas aptidões. Ao mesmo tempo quer 

participar, discutir os problemas de sua comunidade e externar suas opiniões acerca dos fatos 

que acontecem na sociedade, caso contrário, deixa de sentir interesse pela instituição escolar.      

Na reportagem “Especial Educação”, a revista Época – edição 587, de 17 de agosto de 

2009 – comenta que, segundo o educador Mario Volpi, coordenador do Programa Cidadania 

dos Adolescentes do UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), os jovens 

“associam o que você diz com outras coisas, são criativos, questionadores”. Portanto o 

professor, para exercer seu papel de educador, precisa estar preparado culturalmente para 

interagir com esses jovens e ajudá-los a encontrar seu lugar na sociedade.   



 

 

E de que maneira o conhecimento de uma obra clássica da História da Ciência, como é 

a de Nicolau Copérnico, pode ajudar o professor a estar mais bem preparado para 

desempenhar sua função? 

A obra de Copérnico permite que o professor em formação, ao conhecer as mudanças 

ocorridas na concepção do Universo, possa refletir sobre os fatores que contribuíram para 

isso, verificando, por exemplo, que a mudança de mentalidade aconteceu ao longo do tempo e 

ocorreu em várias áreas: na Política, na Economia, na História, na Geografia, nas Artes, na 

Matemática e na Astronomia, o que mostra o quanto as ciências estão relacionadas umas com 

as outras e como o desenvolvimento de uma interfere e está ligado na outra. 

Ao perceber que as relações entre as diferentes áreas do conhecimento foram 

importantes para o desenvolvimento da humanidade, o futuro professor pode reconhecer que a 

Matemática, uma das várias formas de conhecimento existentes, é dinâmica, está sempre em 

construção e faz parte do processo de constituição histórica do mundo em que vivemos. 

Quando os estudantes do curso de formação declaram em nossa pesquisa terem, a 

partir do processo de construção da tabela de Copérnico, melhor compreendido os conteúdos 

matemáticos e estabelecido relações entre esses conteúdos, comprovam o mérito de conhecer 

uma obra na qual estão relacionados vários temas. O estabelecimento de conexões entre 

elementos matemáticos, como os geométricos e trigonométricos, e destes com outras áreas do 

conhecimento, ajuda na criação de analogias que tornam possível a real compreensão desses 

conteúdos e a construção de novos conceitos, e consequentemente pode proporcionar ao 

futuro professor, um conhecimento epistemológico mais consistente daquilo que vai ensinar. 

Um conhecimento epistemológico mais consistente contribui para que o futuro 

professor possa, ao exercer sua docência, transportar esse saber matemático para sua sala de 

aula construindo, com seus alunos, situações de aprendizagem. Isso irá refletir na condução 

do processo de ensino, de vez que o professor passa a ter habilidade e competência para 

debater e selecionar os conteúdos, adaptando os parâmetros curriculares ao contexto de sua 

sala de aula.  

Conhecer o desenvolvimento da Astronomia a partir da obra de Copérnico pode ajudar 

o futuro professor em seu crescimento intelectual e pessoal, na medida em que o coloca em 

contato com as concepções que existiam sobre o mundo desde a Antiguidade e as 

significativas mudanças ocorridas na ciência ao longo do tempo. Ao conhecer essas 

concepções e mudanças, o professor pode refletir acerca da relação entre o mundo e o 

universo celeste e sobre o seu papel nessa dinâmica universal. 

 



 

 

Por outro lado, ao repetir o processo utilizado por Copérnico para construir sua tabela, 

o futuro professor tem oportunidade de desenvolver habilidades em manusear réguas e 

compassos, e de, com as construções, confirmar muitas das propriedades conhecidas, podendo 

assim melhor apreender os conceitos e as definições geométricas.  

Igualmente pode perceber a importância de, ao organizar didaticamente uma atividade, 

aliar a técnica aplicada à teoria que justifica aquela técnica, isto é, combinar o nível do saber 

fazer com o nível do conhecimento que legitima racionalmente o que é feito e porque é feito. 

E essa percepção vai, sem dúvida, ajudá-lo quando estiver em sua sala de aula, planejando 

atividades para desenvolver com seus alunos.  

Nessa perspectiva verificamos que o processo de construção da tabela nos moldes da 

que Copérnico construiu, contribui para a construção de saberes profissionais dos professores 

em formação também no que concerne às questões pedagógicas e metodológicas, ajudando-os 

a acumular “experiências” para seu futuro trabalho como docente. 

Culturalmente, conhecer uma obra de tal importância para a ciência proporciona ao 

professor em formação saberes que lhe permitirão dialogar com outras disciplinas que não a 

Matemática, oportunizando assim que sua preparação profissional aconteça de forma integral 

e integrada. 

Considerando que o processo de formação do professor envolve aspectos não só 

profissionais, mas também pessoais, ao dialogar com outras disciplinas, o professor de 

Matemática se prepara para, em sua prática pedagógica, interagir com os diversos parceiros e 

os diferentes contextos que constituem a escola, espaço social de aprendizagem. 

 Essa prática de diálogo com todos os segmentos da escola, aliada à reflexão acerca das 

necessidades coletivas e individuais, pode contribuir para que relações sejam estabelecidas e 

fortalecidas ao longo do tempo, norteando dessa forma a conduta desse professor e ajudando-

o a desenvolver atitudes de solidariedade, de respeito e de responsabilidade. 

 Constatamos com nossa pesquisa que a utilização da obra de Copérnico durante a 

formação do professor de Matemática, pode conduzir essa formação em direção ao saber fazer 

e ao saber ser do professor, os quais foram por nós reunidos nas dimensões: matemática, 

psicopedagógica, diversidade cultural e prática. Esses saberes comportam atitudes de 

autonomia crítica e responsável tanto em relação aos conhecimentos matemáticos quanto à 

análise das diferentes situações que se fazem presentes no dia-a-dia da profissão.        

Por termos comprovado que a obra de Copérnico propicia o desenvolvimento de 

atitudes, habilidades e competência na condução do processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, entendemos que o estudo histórico pode ajudar não somente o professor a 



 

 

entender a maneira de ensinar o programa, mas também ao estudante na construção de 

significados matemáticos e na sustentação de suas novas concepções sobre a Matemática 

mudando suas atitudes e crenças. Tais atitudes podem vir a contribuir para a melhora do 

desempenho dos alunos nas diversas avaliações citadas nesta tese, não apenas na avaliação do 

aluno da graduação em Matemática, mas também nas avaliações nos outros níveis de ensino.  

Por conseguinte, acreditamos que da mesma forma que “As Revoluções das Orbes 

Celestes”, o conhecimento de outras obras clássicas da História da Ciência ou mesmo de 

procedimentos históricos sobre cálculos matemáticos, como é o caso do seno de 1º, pode 

contribuir para a formação de um professor com uma visão mais ampla de conhecimentos, 

conhecimentos estes que transitam pela História, pela Cultura, pela Sociedade, pela Educação, 

pela Matemática e pela Comunicação, e ressaltamos a importância do conhecimento da 

História da Ciência na formação do professor de Matemática. 
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ANEXO I  
 

 A TABELA CONSTRUÍDA POR COPÉRNICO 

 

 



 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 
 

TEXTO DO MINICURSO MINISTRADO DURANTE A XIX SEMANA DA 
MATEMÁTICA DO CCET DA UFRN 

 
 

TABELAS TRIGONOMÉTRICAS 
 
 
Um pouco da história 
 

O surgimento da Trigonometria se deu no Egito, a partir das medições das pirâmides, e 

na Babilônia, relacionada à confecção de calendários, épocas de plantio e estações do ano. Na 

China o triângulo retângulo era muito usado para medir distâncias, comprimentos e 

profundidades, tendo lá surgido, também pelo interesse astronômico dos chineses, o conceito 

de ângulo e a forma de medi-lo. 

A Trigonometria desenvolveu-se então na Antigüidade, em especial durante a 

civilização grega, para atender às necessidades da Astronomia, Agrimensura e Navegações e 

está intimamente ligado ao desenvolvimento da Geometria. Desde então, e até a Idade 

Moderna, os estudiosos construíram tabelas que mais tarde deram origem à Trigonometria, 

dentre eles podemos destacar Hipócrates de Chios (450- 430 a.C.), Hiparco de Nicéia (180-

125 a.C.), Menelau de Alexandria (cerca de 100 a.C.), Cláudio Ptolomeu (90-168), 

Regiomontanus (1436-1476) e Nicolau Copérnico (1473-1543).  

 O marco da história da Trigonometria se deu no século II a.C., quando o grego 

Hiparco de Nicéia, construiu a primeira tabela trigonométrica, baseada em uma única função, 

que relaciona cada arco da circunferência à sua respectiva  corda, fato que lhe deu o título de 

“Pai da Trigonometria”. A Hiparco também se atribui a divisão do círculo em 360°. 

Menelau de Alexandria, que também se dedicou em seus estudos astronômicos à 

Trigonometria, escreveu um tratado sobre cordas chamado “Cordas num círculo”. Tanto 

Menelau como Hiparco já teriam conhecimento da relação fundamental da Trigonometria, só 

que em termos de corda e não em função do ângulo. 

Com o desaparecimento da maioria dos trabalhos de Hiparco, são os escritos de 

Menelau e Ptolomeu que marcam a história da Trigonometria tanto plana como esférica. 

Cláudio Ptolomeu, astrônomo, geógrafo e matemático, nascido num Egito sob 

dominação romana, tendo vivido e trabalhado em Alexandria, com base nos estudos de 

Hiparco, escreveu a mais importante obra de Trigonometria da Antiguidade, o Almagesto. 

Esta obra, composta de 13 volumes, trata do cálculo da posição dos planetas sendo 



 

 

completamente lógica a ordem de tratamento dos tópicos: começa com a matemática básica 

que usará, e instrui como calcular a função trigonométrica da corda, aplicando-a a uma série 

de demonstrações; lança mão da geometria elementar, sistema de numeração de base 60 e 

constrói uma tabela de cordas mais completa que a de Hiparco, a qual se tornou um modelo 

de astronomia perdurando até Copérnico, no século XVI. 

Com a queda do Império Romano, o centro da cultura se deslocou para a Índia que 

revolucionou a Trigonometria com uma série de textos sobre sistemas de Astronomia, a 

introdução de novas “funções” trigonométricas e o aperfeiçoamento dos métodos de 

tabulação. Após os hindus, as contribuições à Trigonometria vieram dos árabes com a idéia de 

introdução do círculo de raio unitário, que permitiu construir tabelas mais precisas que as 

existentes na época.    

No século XV, após a queda de Constantinopla ante os turcos, teve início o 

Renascimento Europeu, quando importantes passos foram dados para o desenvolvimento da 

Matemática e paralelamente o da Trigonometria, entre eles o desenvolvimento das funções. 

Neste século a obra de Ptolomeu foi retomada pelo inglês Peurbach iniciando uma tradução 

latina, a partir do grego, do Almagesto. Com sua morte, seu discípulo Johann Muller 

(Regiomontanus) tomou a si a tarefa de concluir a tradução.  

Regiomontanus, um dos mais importantes matemáticos do século XV, escreveu De 

triangulis omnimodis, quando calcula novas tabelas trigonométrica incluindo nelas o uso das 

tangentes, por cuja introdução na Europa é responsável. 

Em 1520, Copérnico completou alguns trabalhos de Regiomontanus os quais foram 

incluídos em seu  De Lateribus et Angulis Trianguloum. Como em sua teoria do Universo, 

necessitasse de alguns desenvolvimentos em trigonometria, ele próprio se incumbiu de 

implementá-los num trabalho sobre a matéria. Entre esses desenvolvimentos encontramos, em 

sua obra As revoluções das Orbes Celestes, uma tabela de senos, onde Copérnico utiliza 

100.000 como unidade de medida do raio.   

Essas tabelas, feitas para uso dos astrônomos e muito utilizadas nas navegações, 

contemplam nos procedimentos usados para suas construções, além de conteúdos 

matemáticos, em especial a Geometria, conhecimentos de História, Geografia, Desenho 

Geométrico, dentre outros. 

 

 

 

 



 

 

Construções Geométricas com Régua e Compasso 
 

A sequência de atividades apresentadas a seguir, tem por objetivo familiarizar os 
professores em formação com as construções geométricas, como pré-requisito para a construção de 
tabelas trigonométricas. Além disso, pretendemos desenvolver relações entre os elementos 
geométricos e ampliar as noções e conceitos sobre esses elementos. 
 
Material a ser utilizado: Régua ou Esquadro e Compasso. 
 
 
Atividade – Explorando a circunferência 
1) Trace uma circunferência e tente encontrar procedimentos para dividi-la em 3 e 6 partes iguais e 
depois inscreva o polígono regular correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Agora encontre procedimentos para dividir uma circunferência em 4 e 8 partes iguais e depois 
inscreva o polígono regular correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão: 
 - Que relação você encontra entre os lados dos polígonos inscritos e as cordas 

determinadas por eles na circunferência? 
      
 
 
 
 
 



 

 

       
Das cordas aos senos 

 
 A sequência de atividades aqui apresentadas tem a finalidade de, a partir das 
construções e conceitos trabalhados nas atividades anteriores, construir uma tabela 
trigonométrica seguindo os passos da construção da tabela de cordas de Ptolomeu e Copérnico. 
 
Material a ser utilizado: Régua ou Esquadro, Compasso e Calculadora. 
 
Atividade 1 – Medindo as cordas 
 Em outro momento você construiu polígonos regulares inscritos em uma circunferência 
e relacionou os lados desses polígonos com as cordas por eles determinadas na circunferência. 
Agora vamos encontrar uma relação de medida para essas cordas, em função do raio da 
circunferência. 
 

1) Encontre uma relação de comprimento das cordas dos arcos de 0°, 60°, 90°, 120° e 
180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questões:  

 - Você observou que 120° é arco suplementar de 60°? 
 
 
 - Como determinar, a partir de corda conhecida, a corda de seu arco suplementar? 
 
 
 
 
 
  
A partir de agora, para facilitar os cálculos, considerar o raio igual a um. 
 

2) Encontre, com o auxílio da calculadora, o comprimento das cordas cuja relação você 
determinou. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Atividade 2 – Relacionando corda e seno 
 

1) Construa uma circunferência qualquer e trace uma de suas cordas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questão: 
 - Você observou que com alguns traçados é possível relacionar a corda do arco que 

você traçou com o seno de um ângulo? 
 
 
 
 
 
  

2) Escreva uma lei geral de conversão de corda de um arco em seno de um ângulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) A partir dessa lei, calcule os senos dos ângulos cujo comprimento das respectivas 

cordas você determinou na atividade 1. 
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APÊNDICE II 
 

ATIVIDADES APLICADAS NA TURMA DO PROFESSOR IRAN 
 
 
 

TABELAS TRIGONOMÉTRICAS 
 
 
Um pouco da história 
 

O surgimento da Trigonometria se deu no Egito, a partir das medições das pirâmides, e 

na Babilônia, relacionada à confecção de calendários, épocas de plantio e estações do ano. Na 

China o triângulo retângulo era muito usado para medir distâncias, comprimentos e 

profundidades, tendo lá surgido, também pelo interesse astronômico dos chineses, o conceito 

de ângulo e a forma de medi-lo. 

A Trigonometria desenvolveu-se então na Antigüidade, em especial durante a 

civilização grega, para atender às necessidades da Astronomia, Agrimensura e Navegações e 

está intimamente ligado ao desenvolvimento da Geometria. Desde então, e até a Idade 

Moderna, os estudiosos construíram tabelas que mais tarde deram origem à Trigonometria, 

dentre eles podemos destacar Hipócrates de Chios (450- 430 a.C.), Hiparco de Nicéia (180-

125 a.C.), Menelau de Alexandria (cerca de 100 a.C.), Cláudio Ptolomeu (90-168), 

Regiomontanus (1436-1476) e Nicolau Copérnico (1473-1543).  

 O marco da história da Trigonometria se deu no século II a.C., quando o grego 

Hiparco de Nicéia, construiu a primeira tabela trigonométrica, baseada em uma única função, 

que relaciona cada arco da circunferência à sua respectiva  corda, fato que lhe deu o título de 

“Pai da Trigonometria”. A Hiparco também se atribui a divisão do círculo em 360°. 

Menelau de Alexandria, que também se dedicou em seus estudos astronômicos à 

Trigonometria, escreveu um tratado sobre cordas chamado “Cordas num círculo”. Tanto 

Menelau como Hiparco já teriam conhecimento da relação fundamental da Trigonometria, só 

que em termos de corda e não em função do ângulo. 

Com o desaparecimento da maioria dos trabalhos de Hiparco, são os escritos de 

Menelau e Ptolomeu que marcam a história da Trigonometria tanto plana como esférica. 

Cláudio Ptolomeu, astrônomo, geógrafo e matemático, nascido num Egito sob 

dominação romana, tendo vivido e trabalhado em Alexandria, com base nos estudos de 

Hiparco, escreveu a mais importante obra de Trigonometria da Antiguidade, o Almagesto. 

Esta obra, composta de 13 volumes, trata do cálculo da posição dos planetas sendo 



 

 

completamente lógica a ordem de tratamento dos tópicos: começa com a matemática básica 

que usará, e instrui como calcular a função trigonométrica da corda, aplicando-a a uma série 

de demonstrações; lança mão da geometria elementar, sistema de numeração de base 60 e 

constrói uma tabela de cordas mais completa que a de Hiparco, a qual se tornou um modelo 

de astronomia perdurando até Copérnico, no século XVI. 

Com a queda do Império Romano, o centro da cultura se deslocou para a Índia que 

revolucionou a Trigonometria com uma série de textos sobre sistemas de Astronomia, a 

introdução de novas “funções” trigonométricas e o aperfeiçoamento dos métodos de 

tabulação. Após os hindus, as contribuições à Trigonometria vieram dos árabes com a idéia de 

introdução do círculo de raio unitário, que permitiu construir tabelas mais precisas que as 

existentes na época.    

No século XV, após a queda de Constantinopla ante os turcos, teve início o 

Renascimento Europeu, quando importantes passos foram dados para o desenvolvimento da 

Matemática e paralelamente o da Trigonometria, entre eles o desenvolvimento das funções. 

Neste século a obra de Ptolomeu foi retomada pelo inglês Peurbach iniciando uma tradução 

latina, a partir do grego, do Almagesto. Com sua morte, seu discípulo Johann Muller 

(Regiomontanus) tomou a si a tarefa de concluir a tradução.  

Regiomontanus, um dos mais importantes matemáticos do século XV, escreveu De 

triangulis omnimodis, quando calcula novas tabelas trigonométrica incluindo nelas o uso das 

tangentes, por cuja introdução na Europa é responsável. 

Em 1520, Copérnico completou alguns trabalhos de Regiomontanus os quais foram 

incluídos em seu  De Lateribus et Angulis Trianguloum. Como em sua teoria do Universo, 

necessitasse de alguns desenvolvimentos em trigonometria, ele próprio se incumbiu de 

implementá-los num trabalho sobre a matéria. Entre esses desenvolvimentos encontramos 

uma tabela de senos, onde Copérnico utiliza 100.000 como unidade de medida do raio.   

Essas tabelas, feitas para uso dos astrônomos e muito utilizadas nas navegações, 

contemplam nos procedimentos usados para suas construções, além de conteúdos 

matemáticos, em especial a Geometria, conhecimentos de História, Geografia, Desenho 

Geométrico, dentre outros. 

 

 

 



 

 

Construções Geométricas com Régua e Compasso 
 

A sequência de atividades apresentadas a seguir, tem por objetivo familiarizar os 
professores em formação com as construções geométricas, como pré-requisito para a 
construção de tabelas trigonométricas. Além disso, pretendemos desenvolver relações entre os 
elementos geométricos e ampliar as noções e conceitos sobre esses elementos. 
 
Material a ser utilizado: Régua ou Esquadro e Compasso. 
 
 
Atividade – Explorando a circunferência 
 
1) Trace uma circunferência, destaque um arco dessa circunferência e sua respectiva corda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Questões:  
 - O que você entende por arco de uma circunferência? 
 
 
 
 
 - E por corda de um arco?   
 
 
 
 
2) Encontre o centro da circunferência traçada na atividade anterior. 
 
 
 
 Questão:  

 - Quais as informações matemáticas necessárias para o cálculo do centro de uma 
circunferência? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) Trace uma circunferência e tente encontrar procedimentos para dividi-la em 3 e 6 partes 
iguais. Justifique esses procedimentos e depois inscreva o polígono regular correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Agora encontre procedimentos para dividir uma circunferência em 4 e 8 partes iguais. 
Justifique esses procedimentos e depois inscreva o polígono regular correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Tente agora encontrar procedimentos para dividir uma circunferência em 5 e 10 partes 
iguais. Justifique esses procedimentos e depois inscreva o polígono regular correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questão: 

 - Que relação você encontra entre os lados dos polígonos inscritos e as cordas determinadas 
por eles na circunferência? 
      
 
       
   
 
 
 
Avalie os conhecimentos adquiridos por você com essa atividade.  
 
 
 



 

 

Das cordas aos senos 
 

 A sequência de atividades aqui apresentadas tem a finalidade de, a partir das 
construções e conceitos trabalhados nas atividades anteriores, construir uma tabela 
trigonométrica seguindo os passos da construção da tabela de cordas de Ptolomeu e Copérnico. 
 
Material a ser utilizado: Régua ou Esquadro, Compasso e Calculadora. 
 
Atividade 1 – Medindo as cordas 
 Em outro momento você construiu polígonos regulares inscritos em uma circunferência 
e relacionou os lados desses polígonos com as cordas por eles determinadas na circunferência. 
Agora vamos encontrar uma relação de medida para essas cordas, em função do raio da 
circunferência. 
 

2) Encontre uma relação de comprimento das cordas dos arcos de 0°, 60°, 90°, 120° e 
180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questões:  

 - Você observou que 120° é arco suplementar de 60°? 
 
 
 - Como determinar, a partir de corda conhecida, a corda de seu arco suplementar? 
 
 
 
  
A partir de agora, para facilitar os cálculos, considerar o raio igual a um. 
 

3) Encontre, com o auxílio da calculadora, o comprimento das cordas cuja relação você 
determinou e complete a tabela I, do anexo. 

  
 
 
 
 
 

4) Calcule o comprimento das cordas de 36°, 72°, 108° e 144°. Complete a tabela I. 
 
 
 
Atividade 2 – Relacionando corda e seno 
 

4) Construa uma circunferência qualquer e trace uma de suas cordas. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Questões: 
 - Você observou que com alguns traçados é possível relacionar a corda do arco que 

você traçou com o seno de um ângulo? 
 
 
  

5) Escreva uma lei geral de conversão de corda de um arco em seno de um ângulo. 
 
 
 
 
 
 
 
6) A partir dessa lei, calcule os senos dos ângulos completando a tabela II, do anexo. 

 
 
 
 
 
Faça uma avaliação das atividades desenvolvidas, destacando a contribuição dessas atividades 
em sua formação como professor de matemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 
 

Tabela I 
 
 
Arco ou Angulo Central α Crd α 

0°  
  

36°  
  

60°  
  

72°  
  

90°  
  

108°  
  

120°  
  

144°  
  

180°  
 
 
Tabela II 
 
 
Arco ou Angulo Central α Sen α 

0°  
  

18°  
  

30°  
  

36°  
  

45°  
  

54°  
  

60°  
  

72°  
  

90°  
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APÊNDICE III 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA TURMA DE GRADUAÇÃO EM 

MATEMÁTICA NA UFRN 

 

Prezado aluno 

 

 Você está sendo convidado a descobrir um pouco mais sobre a Trigonometria, mais 

especificamente, sobre a construção das tabelas que deram origem às tabelas trigonométricas 

usadas atualmente. 

 Essa descoberta se dará através de atividades que desenvolveremos juntos seguindo os 

passos dados pelos primeiros construtores dessas tabelas, assim, utilizaremos como 

instrumentos de construção apenas régua ou esquadro e compasso, e contaremos também com 

o auxílio de uma calculadora para fazer os cálculos de maneira mais precisa. 

 Inicialmente procure responder as seguintes questões: 

1) Qual o seno de 1º? 

 

 

 

2) Que meios você usou para responder a questão anterior? 

 

  

 

 

3) Como você acha que se chegou ao cálculo do seno de 1°? 

 

 



 

 

Atividade 1 – O SURGIMENTO DA TRIGONOMETRIA 

Objetivos: 

• Apresentar as provas dos primeiros vestígios de uso da Trigonometria pelas 

civilizações egípcia e babilônica; 

• Situar as civilizações que primeiro utilizaram a Trigonometria 

Recursos didáticos: 

• Fotos dos documentos que comprovam a utilização da Trigonometria pelo Egito e pela 

Babilônia; 

• Mapas antigos dessas civilizações; 

• Mapa do mundo atual. 

Procedimentos: 

1) Leia com atenção o texto a seguir:  

 

Os primeiros indícios de surgimento da Trigonometria são encontrados no Egito e na 

Babilônia, região da Mesopotâmia às margens do rio Eufrates que correspondente hoje a uma 

parte do Iraque (sul da atual Bagdá), principalmente pela necessidade de resolver problemas 

gerados pela Astronomia, Agrimensura e Navegações.   

No Egito, a utilização da Trigonometria se deu a partir das medições das pirâmides, 

conforme vestígios encontrados no Papiro Rhind, e também da confecção do “relógio do sol” 

em 1500 a.C., que relaciona as horas do dia à sequência numérica associada ao comprimento 

da sombras projetadas por uma vara vertical.      

O surgimento da Trigonometria na Babilônia está relacionado à confecção de 

calendários, épocas de plantio e estações do ano. Os babilônios deixaram, em sua escrita 

cuneiforme, textos matemáticos que testemunham a utilização da Trigonometria. O mais 

conhecido desses textos é o Plimpton 322, escrito aproximadamente entre 1900 e 1600 a.C..  

 

2) Você está convidado a fazer uma “viagem”, através das fotos apresentadas, pelos antigos 

documentos e mapas relacionados no texto. 

 

3) Localize no mapa do mundo atual o Egito e a Babilônia, civilizações onde surgiram os 

primeiros indícios da Trigonometria.  

 



 

 

PLIMPTON 32237
 

 
 

 
 
 

O Plimpton 322 é um fragmento de um tablete cuja parte esquerda se perdeu, contém 

uma tabela com quatro colunas e 15 linhas e utiliza o sistema de numeração sexagesimal, ou 

seja, de base 60. Não estando totalmente legível, a parte restante foi restaurada por 

Neugebauer a partir de uma dada interpretação do texto. A interpretação aceita é que as três 

primeiras colunas do Plimpton 322 descrevem grandezas relacionadas a triângulos retângulos, 

essas grandezas se relacionam à medida de um cateto c, da hipotenusa h e à relação 
2









c

h
. 

Esta relação, contida na coluna I, representa o que hoje conhecemos como o quadrado da 

secante de um ângulo agudo de um triângulo retângulo.(MOREY,2001)  

 

 

 

                                                 
37 O nome indica tratar-se da tabula da coleção G. A. Plimpton da Universidade de Colúmbia, catalogada sob o 
número 322.  



 

 

PAPIRO RHIND38 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Papiro Rhind, Museu de Londres 

 
 

Atividade 2 – O DESENVOLVIMENTO DA TRIGONOMETRIA 

Objetivos:  

• Apresentar elementos históricos sobre as antigas civilizações e consequente 

desenvolvimento da trigonometria; 

• Apresentar os passos iniciais da tabela de cordas construída por Hiparco; 

                                                 
38 O mais extenso documento egípcio de natureza matemática, copiado em 1650 a.C. pelo escriba Ahmes. 
Segundo esse escriba, o material provém de um protótipo do Reino do Meio, cerca de 2000 a 1800 a.C., e parte 
desse conhecimento possivelmente tenha provindo de Imhotep, o quase lendário arquiteto e médico do Faraó 
Zoser, que superintendeu a construção de sua pirâmide há cerca de 5000 anos. Em 1858 esse documento foi 
comprado, em uma cidade à beira do Nilo, pelo antiquário escocês Henry Rhind que lhe emprestou o nome. 
(BOYER, 1996)  



 

 

• Propiciar espaço para que os alunos iniciem a construção de uma tabela 

trigonométrica. 

 

Recursos didáticos: 

• Mapas históricos; 

• Apresentação oral de aspectos históricos sobre a civilização grega por meio de 

transparências ou slides. 

 

Procedimentos: 

1) Falemos um pouco sobre os aspectos históricos da civilização grega.  

 

2) Agora leia com atenção o texto complementar. 

  

 Foi graças às necessidades da astronomia que se deu o desenvolvimento da 

Trigonometria.  

 As relações entre retas e círculos eram estudadas e aplicadas na Astronomia pelos 

matemáticos gregos, desde Hipócrates (470-410 a.C.) até Eratóstenes (276-194 a.C.). 

 Nesse período, mais precisamente entre 310 e 230 a.C., viveu o astrônomo Aristarco 

que deixou registros sobre o tamanho da Lua e do Sol, e também o cálculo das distâncias 

desses astros à Terra. 

Para facilitar suas pesquisas astronômicas, os gregos desenvolveram técnicas 

numéricas para a medida de ângulos e produziram tabelas adequadas à prática de cálculo. 

 A construção da primeira tabela trigonométrica, que no século II a.C. deu início á 

trigonometria no sentido moderno, se deve a Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.). Hiparco 

tomou como base uma única função que relaciona cada arco da circunferência à sua 

respectiva corda.   

A Hiparco também se atribui o uso sistemático do círculo em 360°. 

Menelau de Alexandria (c. de 100 a.C.), que também se dedicou em seus estudos 

astronômicos à Trigonometria, escreveu um tratado sobre cordas chamado “Cordas num 

círculo”. Tanto Menelau como Hiparco já teriam conhecimento da relação fundamental da 

Trigonometria, só que em termos de corda e não em função do ângulo. 

A maioria dos trabalhos de Hiparco e Menelau se perderam, mas os teoremas essenciais 

e as tabelas são preservados no Almagesto de Ptolomeu. 



 

 

Representação da função corda utilizada por Hiparco na construção de sua tabela. 

 

                                       

 

 

Para Hiparco, o lado de todo triângulo inscrito é a corda de um ângulo central. 

    

      

 

3) Falemos um pouco sobre ângulo central e polígonos inscritos. 



 

 

Atividade 3 – CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS COM RÉGUA E COMPASSO 

Objetivos: 

• Ampliar noções e conceitos sobre os elementos geométricos; 

• Desenvolver habilidade de manuseio de material de desenho; 

• Estabelecer relações entre os elementos geométricos. 

 

Recursos didáticos: 

• Régua ou esquadro e compasso. 

 

Procedimentos: 

1) Trace circunferências e encontre procedimentos para dividi-las respectivamente, em 3, 4 e 6 

partes iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Após a divisão da circunferência, trace os polígonos regulares que ficam inscritos no círculo. 



 

 

 

3) Relacione os lados desses polígonos com as cordas que eles representam. 

 

 

 

 

 

4) Encontre, em função do raio do círculo, uma relação de comprimento das cordas dos arcos de:  

a) 0°, 60°, 90° e 180°.  

 

 

 

 

 

 

b) 120° 

 

 

 

 
 5) Você observou que 120° é arco suplementar de 60°? 
 
 
 - Existe uma relação geométrica que nos permite determinar, a partir de uma corda 
conhecida, a corda de seu arco suplementar. Tente encontrar essa relação. 
 

 

6) Agora vamos dividir a circunferência em 5 e 10 partes iguais e inscrever os polígonos 

correspondentes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7) Relacione os lados desses polígonos que você inscreveu no círculo, com as cordas que eles 

representam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLAUDIO PTOLOMEU e NICOLAU COPÉRNICO: duas concepções do cosmo 

             

PTOLOMEU (c. séc. II)                                                 COPÉRNICO (1473 – 1543) 

                                                                                        

O SISTEMA GEOCÊNTRICO 

O SISTEMA HELIOCÊNTRICO                                              

 

 

 

 



 

 

Durante séculos, acreditou-se que a Terra estava parada no centro do Universo e que os 

corpos celestes, inclusive o Sol, giravam em seu redor. 

Esta teoria foi desenvolvida com detalhes por Claudio Ptolomeu, um egípcio de origem 

grega, astrônomo, matemático e geógrafo, que viveu em Alexandria durante o século II. 

 Sua obra mais importante, o Almagesto, propõe para o Universo, o modelo geocêntrico: 

a terra no centro do Universo, imóvel, depois vem a Lua que gira ao redor da Terra em um 

mês; depois Mercúrio, Vênus e o Sol, com todos os três completando suas revoluções ao redor 

da Terra em um ano; depois Marte, em dois anos; a seguir Júpiter, em doze e Saturno, em 

30anos; fechando o conjunto do sistema, vêm as estrelas fixas, que fazem suas revoluções ao 

redor da Terra em um dia. No Almagesto, Ptolomeu apresenta uma tabela numérica que 

possibilita o cálculo das posições de planetas e outros corpos celestes. 

Com uma teoria contrária à de Ptolomeu, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico 

termina em 1530 seu livro “As Revoluções das Orbes Celestes”, cujo estudo mais importante 

é sua teoria de que a Terra tem uma rotação diária sobre seu próprio eixo e uma rotação anual 

em torno do Sol, que é fixo. 

Na teoria de Copérnico, o heliocentrismo, o Universo se harmoniza: no centro está o 

Sol; depois vem Mercúrio, Vênus, Terra (considerada um simples planeta), Marte, Júpiter e 

Saturno; e por fim, as estrelas fias; todos girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da 

Terra.  

A teoria de Copérnico, de destronar a Terra do centro do Universo, causou profundo 

choque: desafiou o sistema inteiro de autoridade antiga, era oposta aos ensinamentos da Igreja 

Católica Romana, e requereu uma completa mudança na concepção filosófica do Universo. A 

prova disso é que o livro só foi publicado em 1543, ano de sua morte.  

Em “As Revoluções das Orbes Terrestes” estão secções substanciais sobre trigonometria 

as quais foram desenvolvidas por Copérnico. Esses desenvolvimentos, que chama de: a 

extensão das cordas de um círculo, são demonstrações relacionadas com linhas retas e 

círculos, em “um método pelo qual os lados se possam deduzir dos ângulos e estes daqueles”. 

Copérnico parte do consenso unânime dos matemáticos e divide o círculo em 360º, 

adota uma divisão do diâmetro em 200.000 unidades e constrói uma tabela na escala 

ascendente de 1/6º. 

 

 

 

 



 

 

Desafio: 

 O texto anterior descreve ligeiramente as teorias sobre o Universo que marcaram a 

humanidade. Através desse texto e dos textos lidos nas atividades anteriores, você tem 

conhecimento da importância da trigonometria e do que levou os povos, antigos e modernos, 

à construção de uma tabela trigonométrica. 

 Agora convidamos você a construir uma tabela trigonométrica de senos. O esquema 

que utilizaremos mescla os estudos iniciais de Hiparco, Ptolomeu e Copérnico, utilizando 

como base, a função corda.  

    

 

Atividade 4 – MEDINDO AS CORDAS 

Objetivos: 

• Ampliar noções e conceitos sobre os elementos geométricos; 

• Aplicar conceitos e construções trabalhadas anteriormente na construção de uma tabela 

trigonométrica.  

 

Recursos didáticos: 

• Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 

• Foto da tabela de Copérnico. 

 

Procedimentos: 

- A partir de agora, para facilitar os cálculos, vamos considerar o raio igual a uma unidade de 

medida. 

 

1) Na atividade 3, você encontrou relações de comprimento para as cordas de 0°, 60°, 90°, 

120° e 180°, agora, com o auxílio da calculadora, calcule as medidas dessas cordas, e coloque 

na tabela da página 31. 

 

 



 

 

2) Utilizando ainda as construções efetuadas na atividade 3, vamos calcular o comprimento 

das cordas de: 

a) 36° e 72° 

 

 

 

b) 108° e 144° 

 

 

 

3) Descreva os procedimentos geométricos que você utilizou para calcular as medidas dessas 

cordas? 

 

 

 

 

4) Verifique, nos seus procedimentos, a aplicação da proposição 10 do Livro XIII dos 

Elementos de Euclides: “Os lados do hexágono, do decágono e do pentágono regulares, 

inscritos na mesma circunferência, definem um triângulo retângulo.” 

 

 

 



 

 

  

Arco ou Ãngulo 
Central  α 

Crd α Sen α 

0°   
   

18°   
   

30°   
   

36°   
   

45°   
   

54°   
   

60°   
   

72°   
   

90°   
   

108°   
   

120°   
   

144°   
   

180°   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Atividade 5 – RELACIONANDO CORDA E SENO 

Objetivos: 

• Estabelecer relações entre a função corda e a função seno. 

• Propiciar espaço para que os alunos iniciem a construção de uma tabela 

trigonométrica. 

• Propiciar o contato dos alunos com a tabela de Copérnico e consequente comparação 

coma tabela por ele construída. 

 

Recursos didáticos: 

• Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 

• Foto da tabela de Copérnico. 

 

Procedimentos: 

1) Construa uma circunferência qualquer, trace uma de suas cordas e relacione-a com o arco 

que ela representa. 

 

 

 

2) Vamos agora traçar o diâmetro da circunferência e encontrar uma relação entre a medida da 

corda utilizada pelos antigos e a medida do seno que hoje utilizamos. 

 

 

3) Utilizando a relação encontrada na questão anterior e as medidas das cordas que você 

encontrou na atividade 4, calcule os senos de alguns dos ângulos da tabela.  

 



 

 

 

 

4) Agora você vai conhecer a tabela de Copérnico 

a) Observe com atenção o que cada coluna dessa tabela representa. E descreva. 

 

 

 

 

 

 b) Compare os valores dos senos que você colocou na tabela com aqueles que estão na tabela 

de Copérnico. 

 - Você nota alguma diferença?  

 

 - Se respondeu sim, a que você atribui essa diferença? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 6 – DESCOBRINDO O SEGMENTO ÁUREO 

 

Objetivos:  

• Ampliar o conhecimento sobre razão áurea; 

• Relacionar elementos e proposições geométricas ao segmento áureo. 

 

Recursos didáticos: 

• DVD educativo: “Número de Ouro” e “Espiral e Proporção Áurea”  

• Texto: “Proporção áurea e curiosidades matemáticas” 

 

1) Você vai assistir a um DVD sobre razão áurea. Fique atento para os detalhes apresentados. 

 

2) Completando o que foi apresentado no DVD, leia atentamente o texto que se encontra no 

final desta atividade. 

 
3) Você acaba de conhecer algumas curiosidades matemáticas sobre a Razão Áurea. Agora 

retorne à atividade 3, reveja a construção do decágono regular no círculo e verifique que nessa 

construção está presente a proposição 9 do Livro XIII dos Elementos de Euclides: “Os lados 

do hexágono e do decágono regular, inscritos num círculo, quando colocados no 

prolongamento um do outro, definem um segmento de reta dividido pelo ponto de união em 

média e extrema razão.”. 

  

4) Em algum momento do texto, foi dito que um ponto P divide um segmento em média e 

extrema razão se o segmento maior é média proporcional ou geométrica entre o segmento 

todo e o segmento menor.  

- Você lembra de ter ouviu falar, durante a sua formação, em média proporcional ou 

geométrica? Em que ocasião isso aconteceu? 

 

- Lembremos algumas situações nas quais se aplica a média proporcional. 

 



 

 

 

 

5) Você já sabe que existe uma razão áurea entre os lados do hexágono e do decágono regular 

inscritos num círculo, então, a razão entre as cordas que os lados desses polígonos 

representam também é uma razão áurea. Verifique agora a razão áurea entre essas cordas, 

utilizando as medidas que você encontrou na atividade 4 e a calculadora. 

 

 

 

 

 

 

6) Faça alguns comentários sobre os conhecimentos, relacionados à matemática ou à cultura 

geral, que você adquiriu com a leitura do texto sobre razão áurea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proporção áurea e curiosidades matemáticas∗∗∗∗ 
 

 

 

 A proporção áurea ou número de ouro ou número áureo é uma constante real 
algébrica irracional denotada pela letra grega (phi) e com o valor arredondado a três casas 
decimais de 1,618. É um número que há muito tempo é empregado na arte. Também é 
chamada de: razão áurea, razão de ouro, divina proporção, proporção em extrema razão, 
divisão de extrema razão. 

 

 É frequente a sua utilização em pinturas renascentistas, como as do mestre Giotto. Este 
número está envolvido com a natureza do crescimento. Phi (não confundir com o número Pi 
(π), quociente da divisão do comprimento de uma circunferência pela medida do seu 
respectivo diâmetro), como é chamado o número de ouro, pode ser encontrado na proporção 
em conchas (o nautilus, por exemplo), seres humanos (o tamanho das falanges, ossos dos 
dedos, por exemplo), até na relação dos machos e fêmeas de qualquer colméia do mundo, e 
em inúmeros outros exemplos que envolvem a ordem do crescimento. 

 Justamente por estar envolvido no crescimento, este número se torna tão freqüente. E 
justamente por haver esta freqüência, o número de ouro ganhou um status de "quase mágico", 
sendo alvo de pesquisadores, artistas e escritores. Apesar deste status, o número de ouro é 
apenas o que é devido aos contextos em que está inserido: está envolvido em crescimentos 
biológicos, por exemplo. O fato de ser encontrado através de desenvolvimento matemático é 
que o torna fascinante. 

  

 

 

 

                                                 
∗ Texto adaptado, a partir dos sítios Matemática na veia: o X da questão e Wikipédia, a enciclopédia livre. 
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A arte egípcia 

Os Egípcios consideravam o número de ouro sagrado, tendo uma importância extrema 
na sua religião, e chamavam-no não de número de ouro, mas sim de "número sagrado". 
Utilizavam-no para a construção de templos e sepulcros para os mortos, pois consideravam 
que caso isto não acontecesse, o templo poderia não agradar os Deuses ou a alma do falecido 
não conseguiria chegar ao seu destino. Além disso, os Egípcios consideravam-no muito 
agradável esteticamente, usando-o também no seu sistema de escrita e na decoração dos seus 
templos. 

O Papiro Rhind mostra-nos os planos para a construção da Grande Pirâmide de Gizé 
(4700 a.C.), com proporções de acordo com o "número sagrado". Medidas recentes desta 
pirâmide mostram que os lados da pirâmide parecem ser triângulos de ouro. 

Durante a maior parte da história do Egito, as proporções da figura humana foram 
relacionadas com a largura da palma da mão, e baseavam-se no "número sagrado". 

Os Egípcios usavam medidas estabelecidas pelas proporções do corpo humano devido 
ao fato de estas serem proporcionais, de acordo com a razão de ouro (0.618...), tornando as 
suas obras esteticamente mais agradáveis. Estas idéias foram utilizadas pelos construtores e 
artesãos, para estabelecer as malhas quadrangulares que usavam para as proporcionalidades 
do seu trabalho. 

Os Hieróglifos 

Muitos hieróglifos têm proporções baseadas no número de ouro. Os Egípcios 
utilizavam o número de ouro para que fosse mais fácil que todos conseguissem escrever de 
acordo com as mesmas proporções. 

 

Cálculo do Número  

Definição Algébrica   

  

A razão áurea é definida algebricamente como 

  
 
 

 



 

 

A equação da direita mostra que  , o que pode ser substituído na parte esquerda. 
Temos, assim 

 

Cancelando b em ambos os lados, temos 

 

Multiplicando ambos os lados por nos dá 

 

Finalmente, arrumando os termos da equação, encontramos 

, que é uma equação quadrática da forma 
  

, em que .  

Agora, basta resolver esta equação quadrática. Pela Fórmula de Bháskara 

 

 

 

 

A única solução positiva desta equação quadrática é 

, que é o número .  
 
 



 

 

 

Origem do nome 

Phi, tem este nome em homenagem ao arquiteto grego Phidias, construtor do Parthenon e que 
utilizou o número de ouro em muitas de suas obras. 

 

Proporção Áurea na Natureza 

Por que esse número é tão apreciado por artistas, arquitetos, projetistas e músicos? Porque a 
proporção áurea, como o nome sugere, está presente na natureza, no corpo humano e no 
universo. 

Este número, assim como outros, por exemplo o Pi, estão presentes no mundo por uma razão 
matemática existente na natureza. 

Essa seqüência aparece na natureza, no comportamento da refração da luz, dos átomos, do 
crescimento das plantas, nas espirais das galáxias, dos marfins de elefantes, nas ondas no 
oceano, furacões, etc. 

 

Nas Figuras Geométricas 

Decágono regular: 

Um decágono regular, inscrito numa circunferência, tem os lados em relação dourada 
com o raio da circunferência. Um fato de conhecimento dos antigos geômetras era que a razão 
do raio do círculo de um decágono regular para um dos lados é a razão áurea. 

 

Pentagrama:  

 
 



 

 

 Um pentagrama regular é obtido traçando-se as diagonais de um pentágono regular. O 
pentágono menor, formado pelas interseções das diagonais, também está em proporção com o 
pentágono maior, de onde se originou o pentagrama. A razão entre as medidas dos lados dos 
dois pentágonos é igual ao quadrado da razão áurea. A razão entre as medidas das áreas dos 
dois pentágonos é igual a quarta potência da razão áurea. 

 Chamando os vértices de um pentagrama de A, B, C, D e E, o triângulo isósceles 
formado por A, C e D tem seus lados em relação dourada com a base, e o triângulo isósceles 
A, B e C tem sua base em relação dourada com os lados. 

 Quando Pitágoras descobriu que as proporções no pentagrama eram a proporção áurea, 
tornou este símbolo estrelado como a representação da Irmandade Pitagórica. Este era um dos 
motivos que levava Pitágoras a dizer que "tudo é número", ou seja, que a natureza segue 
padrões matemáticos. 

 

Seção áurea: 

Euclides de Alexandria descreveu esta seção em sua proposição "dividir um 
segmento de reta em média e extrema razão". Diz-se que o ponto P divide um segmento em 
média e extrema razão, se a razão entre o menor e o maior dos segmentos é igual à razão 
entre o maior e o segmento todo, ou seja, se o segmento maior é média proporcional (ou 
geométrica) entre o segmento todo e o menor dos segmentos.  

 

Logo temos (a-x) / x = x / a  

 

Segmento áureo:  

Também chamado de segmento de ouro e número de ouro. É obtido quando se faz 
uma seção áurea num segmento AB. 

 

 

 

 

A B 
a-x     x 

  a  

P 



 

 

Retângulo áureo: 

 É o retângulo que tem os seus lados a e b na razão áurea a/b = ϕ  = 1,618034, portanto, 
o lado menor (b) é o segmento áureo do lado maior (a). Trata-se do retângulo que reflete, 
inclusive, as proporções do Parténon. 

 

 Os Egípcios fizeram o mesmo com as pirâmides. Por exemplo, cada bloco da pirâmide 
era 1,618 vezes maior que o bloco do nível a cima. As câmaras no interior das pirâmides 
também seguiam essa proporção, de forma que os comprimentos das salas são 1,618 vezes 
maior que as larguras. 

 

Triângulo áureo: 

 É um triângulo isósceles ABC com ângulos da base de 72º e ângulo do ápice de 36º 

 

Nos Vegetais 

• Semente de girassol – A proporção em que aumenta o diâmetro das espirais sementes 
de um girassol é a razão áurea.  

• Achillea ptarmica – Razão do crescimento de seus galhos.  

• Folhas das Árvores – A proporção em que se diminuem as folhas de uma arvore à 
medida que subimos de altura.  

Nos Animais 

• População de Abelhas – A proporção entre abelhas fêmeas e machos em qualquer 
colméia.  

• Concha do Caramujo Nautilus – A proporção em que cresce o raio do interior da 
concha desta espécie de caramujo. Este molusco bombeia gás para dentro de sua 
concha repleta de câmaras pra poder regular a profundidade de sua flutuação.  

• Outros – phi estão também nas escamas de peixes, presas de elefantes, crescimento de 
plantas.  



 

 

No Corpo Humano 

• A altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão.  
• A altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça.  
• A medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax.  
• A medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo à ponta do dedo.  
• O tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta.  
• A medida da dobra central até a ponta dividido e da segunda dobra até a ponta.  
• A medida do seu quadril ao chão e a medida do seu joelho até ao chão.  

 Essas proporções anatômicas foram bem representadas pelo "Homem Vitruviano", 
obra de Leonardo Da Vinci. 

 
 
O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. As idéias de proporção e simetria aplicadas à 
concepção da beleza humana 
 
 
 

 
 
Proporções áureas em uma mão 

 

 



 

 

O Homem Vitruviano é um desenho famoso que acompanhava as notas que 
Leonardo da Vinci fez ao redor do ano 1490 num dos seus diários. Descreve uma figura 
masculina desnuda separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas com os 
braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é calculada como sendo um oitavo da 
altura total. Às vezes, o desenho e o texto são chamados de Cânone das Proporções. 

O desenho atualmente faz parte da coleção/coleção da Gallerie dell'Accademia 
(Galeria da Academia) em Veneza, Itália. 

O Homem Vitruviano é baseado numa famosa passagem do arquiteto/arquiteto 
romano Marcus Vitruvius Pollio na sua série de dez livros intitulados de De Architectura, 
um tratado de arquitetura em que, no terceiro livro, ele descreve as proporções do corpo 
humano: 

"Os 4 dedos fazem uma palma e 4 palmas fazem 1 pé, 6 palmas fazem um cúbito; 4 
cúbitos fazem a altura de um homem. 4 cúbitos fazem um passo e 24 palmas fazem um 

homem. Se abrir as pernas até termos descido 1/14 de altura e abrirmos os braços até os 

dedos estarem ao nível do topo da cabeça então o centro dos membros abertos será no 

umbigo. O espaço entre as pernas abertas será um triângulo eqüilátero. O comprimento dos 

braços abertos de um homem é igual à sua altura. Desde as raízes dos cabelos até ao fundo 

do queixo é um décimo da altura do homem; desde o fundo do queixo até ao topo da cabeça é 

um oitavo da altura do homem; desde o topo do peito até ao topo da cabeça é um sexto da 

altura do homem; desde o topo do peito até às raízes do cabelo é um sétimo da altura do 

homem; desde os mamilos até ao topo da cabeça é um quarto da altura do homem. A maior 

largura dos ombros contém em si própria a quarta parte do homem. Desde o cotovelo até à 

ponta dos dedos é um quinto da altura do homem e desde o cotovelo até ao ângulo da axila é 

um oitavo da altura do homem. A mão inteira será um décimo da altura do homem. O início 

dos órgãos genitais marca o centro do homem. O pé é um sétimo do homem. Da sola do pé 

até debaixo do joelho é um quarto da altura do homem. Desde debaixo do joelho até o início 

dos órgãos genitais é um quarto do homem. A distância entre o fundo do queixo e o nariz e 

entre as raízes dos cabelos e as sobrancelhas é a mesma e é, como a orelha, um terço da 

cara”. 

 

Aplicações 

 O homem sempre tentou alcançar a perfeição, seja nas pinturas, nos projetos 
arquitetônicos e até mesmo na música. 

Na Arte 

 A proporção áurea foi muito usada na arte, em obras como O Nascimento de Vênus, 
quadro de Botticelli, em que Afrodite está na proporção áurea. Esta proporção estaria ali 
aplicada pelo motivo do autor representar a perfeição da beleza. Em O Sacramento da Última 
Ceia de Salvador Dalí, as dimensões do quadro (aproximadamente 270 cm × 167 cm) estão 
numa Razão Áurea entre si. Na história da arte renascentista a perfeição da beleza em quadros 
foi bastante explorada com base nesta constante. Vários pintores e escultores lançaram mão 
das possibilidades que a proporção os dava de retratar a realidade com mais perfeição. 



 

 

 A Mona Lisa de Leonardo da Vinci utiliza o número áureo nas relações entre seu 
tronco e cabeça, e também entre os elementos do rosto. 

Na Literatura 

• Na literatura o número de ouro encontra sua aplicação mais notável no poema épico 
grego Ilíada, de Homero, que narra os acontecimentos dos último dias da Guerra de 
Tróia. Quem o ler notará que a proporção entre as estrofes maiores e as menores dá 
um número próximo ao 1,618, o número de ouro.  

• Luís de Camões na sua obra Os Lusíadas, colocou a chegada à Índia no ponto que 
divide a obra na razão de ouro.  

• Virgílio em sua obra Eneida, construiu a razão áurea com as estrofes maiores e 
menores.  

Na Música 

 O número de ouro está presente nas famosas sinfonias Sinfonia nº 5 e a Sinfonia nº 9 
de Ludwig van Beethoven e em outras diversas obras. Outro fato interessante registrado na 
Revista Batera, em um artigo sobre o baterista de jazz Max Roach é que em seus solos curtos 
aparece tal número, se considerarmos as relações que aparecem entre tempos de bumbo e 
caixa. 

No Cinema 

 O diretor russo Sergei Eisenstein se utilizou do número no filme O Encouraçado 
Potemkin para marcar os inícios de cenas importantes da trama, medindo a razão pelo 
tamanho das fitas de película. 

Nos Objetos Atuais 

 Atualmente essa proporção ainda é muito usada. Ao padronizar internacionalmente 
algumas medidas usadas em nosso dia-a-dia, os projetistas procuraram "respeitar" a proporção 
divina. A razão entre o comprimento e a largura de um Cartão de Crédito, alguns livros, 
Jornal, uma foto revelada, entre outros. 

Nos Efeitos 

 Algumas das correntes místicas acreditam que objetos cujas dimensões sejam 
relacionadas a Phi, harmonizam-se com a glândula pineal (pequena glândula endócrina 
localizada perto do centro do cérebro, entre os dois hemisférios), o que provocaria ou 
estimularia uma sensação de beleza e harmonia no ser humano. 

 

 

 



 

 

Atividade7 – CONTINUANDO A MEDIR AS CORDAS 

Objetivos:  

• Ampliar os conhecimentos sobre a geometria suas proposições e teoremas;   

• Conhecer o caminho percorrido na construção de uma tabela trigonométrica; 

• Estabelecer comparações entre as relações utilizadas na construção das tabelas de 

cordas com as fórmulas utilizadas atualmente no estudo da trigonometria. 

 

Recursos didáticos: 

• Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 

 

Procedimentos: 

1) Observe que ainda temos na tabela alguns espaços vazios, quer dizer, alguns arcos cuja 

medida, de corda e/ou do seno, não foi calculada. As medidas dessas cordas foram 

determinadas, tanto por Ptolomeu como por Copérnico, a partir da aplicação de um teorema, 

chamado Teorema de Ptolomeu, enunciado da seguinte maneira: “Em um quadrilátero inscrito 

num círculo, a soma dos produtos de dois lados opostos é igual ao produto das diagonais”, 

que permitiu encontrar relação de medida da corda diferença de dois arcos, metade de um 

arco e soma de dois arcos. 

 

 - Você conhecia este teorema? 

 

 - Alguma vez, em sua vida de estudante, você teve oportunidade de utilizar este 

teorema? Em que circunstâncias? 

 

 

 



 

 

2) Aplicando o teorema de Ptolomeu no quadrilátero ABED da figura abaixo, sendo 

conhecidas AB = crd(2α), AE = crd(2β) e AD, diâmetro da circunferência C igual a 2, 

encontramos a relação para a corda BE, diferença dos dois arcos:   

           crd(2β - 2α) = 
2

)-2).crd(180ºcrd(2 - )2-crd(180 ).crd(2 βααβ °
 

 

     

  

 

 - Que novas medidas de cordas e ângulos podem agora entrar na tabela ? 

 

 

 

 

 

 

 - Compare esta relação com o seno da diferença de dois arcos. 

 



 

 

3) Também aplicando o teorema de Ptolomeu e noções geométricas, chega-se à relação que dá 

a medida da corda da metade de um arco e da soma de dois arcos, que são respectivamente: 

  crdα = )2-crd(180-2 α°                    e     

 crd
2

).crd(2)crd(2 - )2-).crd(1802-crd(180
  )]22(- 180[

αββα
βα

°°
=+°  

 

 

 

 - E agora, quais novos ângulos podem entrar na tabela? 

 

 

 

 

 

 

 

 - Compare estas relações com as fórmulas do seno da metade do arco e o cosseno da 

soma de dois arcos.  

 

 

 

 



 

 

Atividade 8– CALCULANDO A MEDIDA DA CORDA DO ARCO DE 1º 

 

Objetivos: 

• Conhecer os passos finais percorridos por Copérnico na construção de uma tabela 

trigonométrica; 

• Ampliar os conhecimentos sobre a construção de uma tabela trigonométrica; 

• Responder de maneira coerente a questão inicialmente proposta sobre o seno de 1°.   

 

Recursos didáticos: 

• Transparências e retroprojetor. 

 

Procedimentos: 

1) A partir das medidas das cordas de 72° e de 60°, Copérnico encontra a medida das cordas 

de 12°, 6°, 3°, 1 ½° e 3/4°. E apresenta o problema 

 

Problema: 

Enunciado original - Um arco é sempre maior do que a corda por si subtendida, porque 

uma linha reta é a linha mais curta entre dois pontos. Mas esta desigualdade tende para 

a igualdade quando se passa das seções maiores de um círculo para as mais pequenas. 

Assim, finalmente, quando a corda tocar o círculo, unem-se numa só linha reta e a 

curva. 

 

Reelaboração do enunciado em linguagem moderna: A medida de um arco é sempre 

maior do que a medida da corda que o subtende, porque uma linha reta é a menor 

distancia entre dois pontos. Mas, quanto menor a medida do arco de um círculo, mais a 

sua medida se aproxima da medida da corda que a ele corresponde. Assim, quando a 

corda toca o círculo (é tangente ao círculo) a reta e a curva são uma só linha. 



 

 

 

Copérnico exemplifica:        Seja  C(O, r); C A  ∈∀ , AO = r 

 

 

 

 

• Se considerarmos AB: arco 3º e AD: arco 1 ½ º  ⇒ crd AB = 5235 unidades e crd AD 

= 2618 unidades, vemos que arco AB = 2 . arco AD,   mas crd AB < 2 . crd AD; 

 

• Mas se AB: arco 1 ½ °  e  AD: arco ¾ ° ⇒ crd AB = 2618 unidades e crd AD = 1309 

unidades. Temos arco AB = 2 . arco AD ,  mas  crd AB = 2 . crd AD. 

 

• E se AB: arco ¾ º e AD: arco 3/8 º ⇒ crd AB = 1309 unidades e crd AD = 654,5 

unidades, ou seja, arco AB = 2. arco AD  e crd AB = 2. crd AD  

 

A desigualdade desaparece, é como se a curva e a reta fossem uma única linha. Copérnico 

então conclui que as cordas dos arcos frações de 1° estão em proporção com as 1309 unidades 

da corda do arco de ¾ °. 

Dessa forma encontra  

• crd ¼ ° = 
3

 3/4 crd °
= 

3

1309
 = 436,333...   ⇒    crd ¼ ° ≅ 436,25; 

• crd 1° = 1745,2971, considerando   1° = ¾ ° + ¼ ° ; 

 

Fazendo 2º = (3º-1º), podemos calcular a crd 2º = 3489,6024 que nos permitirá encontrar o 

sen1º = 1744,8012, que Copérnico aproxima para 1745, e encontrar a resposta para nossa 

questão inicial: Qual o seno de 1º?  

 



 

 

Durante várias semanas você participou do desenvolvimento de atividades nas quais lhe 
foram, historicamente, apresentados os caminhos que levaram Nicolau Copérnico á 
construção de sua tabela trigonométrica.  

Agora gostaríamos que você fizesse uma avaliação dessas atividades relatando os 
conhecimentos, matemáticos ou não, que você adquiriu com essa participação. Destaque 
também a contribuição dessas atividades na sua formação como professor de matemática. 
       
       Obrigada,  
        Maria José  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


